Capitolul I - Prezentare generală
Statutul Municipiului Braşov este elaborat în temeiul prevederilor Ordonanţei de Guvern
nr.53/16 din august 2002, privind Statutul-cadru al unităţilor administrativ- teritoriale şi cuprinde
date şi elemente specifice care individualizează municipiul Braşov în raport cu celelalte
municipii din România.
În conformitate cu prevederile Legii nr.
351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a: Reţeaua
de localităţi, municipiul Braşov este municipiu de
rangul I.
Municipiul Braşov este persoană juridică de
drept public care are ca scop administrarea eficientă
a resurselor comunităţii.

1-4. Subunităţi administrativ teritoriale fără personalitate juridică
Principalele zone, relativ compact construite, aparţinând, din punct de vedere
administrativ municipiului Braşov şi cuprinse în cadrul limitei sale intravilane sunt grupate în
jurul a trei unităţi funcţionale şi anume:
1. Oraşul propriu-zis este împărţit în 12 cartiere: Centrul Vechi, Centrul Nou, Bartolomeu
Nord, Bartolomeu, Astra, Florilor – Craiter (Kreiter), Noua – Dârste, Platforma Industrială Est –
Zizin, Prund – Şchei, Tractorul, Triaj – Hărman, Valea Cetăţii
2. Zona Stupini – care este al 13-lea cartier al municipiului, datorită specificului său economic
şi mai ales structurii sale urbanistice;
3. Zona Poiana Braşov – având un caracter total special de restul oraşului datorită principalelor
funcţiuni: turism montan de nivel internaţional.
Toate cele trei unităţi constituie o singură localitate, municipiul Braşov, în conformitate cu Legea
nr. 2/1968, a împărţirii teritorial administrative a ţării, aflată încă în vigoare.
Capitolul II - Autorităţile administraţiei publice locale
2.1 Cadrul legal
Municipiul Braşov este persoană juridică de drept public care are ca scop administrarea
eficientă a resurselor comunităţii.
Misiunea principală a autorităţilor administraţiei publice locale din Municipiul Braşov
(Consiliul Local Braşov şi Primarul) constă în executarea legii şi prestarea de servicii în baza
legii.
Organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor
care, potrivit legii, aparţin municipiului Braşov, se supun principiilor autonomiei locale,
descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale,
legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit,
conform prevederilor Constituţiei României.
Aplicarea principiilor prevăzute la aliniatul precedent nu pot aduce atingere caracterului
de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.
Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor
administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
Acest drept se exercită de consiliul local şi de primar.
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Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în municipiul
Braşov sunt consiliul local ca autoritate deliberativă, şi primarul, ca autoritate executivă.
Consiliul local şi primarul sunt aleşi în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.
Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale sunt stabilite prin
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele
legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în
competenţa altor autorităţi publice.
În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul Judeţean, pe de o
parte, precum şi între Consiliul Local şi Primar, pe de altă parte, nu există raporturi de
subordonare.
Autoritatea Consiliului Local Braşov şi a Primarului Municipiului Braşov se exercită pe
teritoriul Municipiului Braşov.
2.2 Consiliul Local Braşov
a) Sediul Consiliului Local Braşov este în municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 8.
b) Structura politică şi comisiile consiliului local Braşov
Numărul total al consilierilor locali ai municipiului Braşov este de 27 de consilieri, în temeiul
art. 29 al Legii nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare: La un număr de locuitori între 200.001 şi 400.000, numărul de consilieri va fi de 27
de consilieri.
Consiliul Local al municipiului Braşov ales în anul 2004 are următoarea structură politică:
Partidul Democrat :
11 consilieri;
Partidul Naţional Liberal : 7 consilieri;
Partidul Social Democrat : 5 consilieri;
Partidul România Mare:
2 consilieri;
Uniunea Democrată a Magiarilor din România: 2 consilieri.
Comisiile Consiliului Local:
Comisia 1 – Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Braşov, muncă şi protecţie socială.
Comisia 2 – Comisia de organizare a teritoriului şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Comisia 3 – Comisia pentru servicii publice şi de comerţ.
Comisia 4 – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social – culturale, învăţământ, sănătate,
activităţi sportive, de familie, agrement şi asistenţă socială.
Comisia 5 – Comisia pentru Administraţie publică locală, juridică şi de disciplină,
păstrarea ordinii publice, protecţie civilă, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Comisia 6 – Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură,
cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător şi turism.
Comisia 7 – Comisia de relaţii externe, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi
oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii ori persoane fizice sau
juridice din ţară şi străinătate.
c) Atribuţiile Consiliului Local Braşov
Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau
centrale.
Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
- alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, în
limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
- aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului;
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- avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială,
de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism,
inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare
transfrontalieră, în condiţiile legii;
- aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei
bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale,
precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
- aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul
de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate,
ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
- administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;
- hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile
legii;
- hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau
oraşului, după caz, în condiţiile legii;
- înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte,
controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale
stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de
interes local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor
publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică
sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
- hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în
numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale
pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi
eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor
autonome de sub autoritatea sa;
- analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism
ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării
acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva
inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
- stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor,
podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
- aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;
- asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna
funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport,
apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea
sa; urmăreşte şi controlează activitatea acestora;
- hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de
stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării
serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului
didactic;
- contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
- hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici,
poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formatiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi
propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;
- acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii
vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;
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- contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor
copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor
sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
- înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi
asigură buna funcţionare a acestora;
- atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes
public local;
conferă persoanelor fizice romane sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de
onoare al comunei sau
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine,
cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea
comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei
publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune;
- sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
- asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii.
Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege.
Servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Regia Autonomă de Transport Braşov.
Centrala de Termoficare Braşov.
Direcţia Fiscală
Direcţia Servicii Sociale
Direcţia Poliţia Comunitară
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei
Serviciul Public Învăţământ şi Cultură
Serviciul Public Administrare Creşe
Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont
Regia Locală de administrare a pădurilor Kronstadt
Serviciul Public de Gestionare a Animalelor

2.3 Primarul Municipiului Braşov
a) Sediul Primarului Municipiului Braşov este în municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 8.
b) Primarul municipiului Braşov este ales prin votul direct al cetăţenilor Braşovului, o dată la
patru ani. Validarea sa în funcţie se săvârşeşte cu respectarea prevederilor Legii nr. 215 din 2001
a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
c) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru
aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi
conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului
judeţean;
- asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază ca o
hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;
- poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru
organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;
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- prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea
economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la
îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune
spre aprobare consiliului local;
- exercită funcţia de ordonator principal de credite;
- verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică
de îndată consiliului local cele constatate;
- ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizooţiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop
poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş,
acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie
elaborate pe tipuri de dezastre;
- asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei,
gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă
solicitărilor sale, în condiţiile legii;
- îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor
contractuale;
- ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
- ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor
manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea
şi liniştea publică;
- controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare
pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
- ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;
- ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare
consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale
planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;
- asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
- asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului,
instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în
condiţiile legii;
- exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi
ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
- conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de
autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;
- îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
- propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii,
numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de
specialitate;
- numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune
consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor
autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
- răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi
domeniului privat al comunei sau al oraşului;
- organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor
administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
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- ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru
asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi
pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi
însărcinările date de consiliul local.
a) Organizarea Primăriei Municipiului Braşov
În temeiul Legii nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, anual Consiliul Local aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul propriu
aflat în subordinea sa. În anexă se află organigrama aprobată în fiecare an, începând cu data
aprobării statutului.
2.4. Însemnele Municipiului Braşov
a) Stema Municipiului Braşov
Prin HCL 99/1996, Consiliul Local al Municipiului Braşov, aprobă stema municipiului, aşa cum
a fost ea stabilită de Comisia Consultativă de Heraldică între anii 1923- 1928 şi cum apare în
lucrarea doamnei Maria Dogaru ,,Din Heraldica României”.
Stema aprobată prin HCL 99/1996 este prezentată în anexă.
Stema municipiului Braşov poate fi folosită pentru:
- antetul Primăriei Municipiului Braşov, folosit în corespondenţa
acesteia
- drapelul municipiului Braşov
- insigne realizate de municipalitate
- alte materiale promoţionale
Celelalte instituţii din Municipiul Braşov, vor putea folosi stema
municipiului numai cu aprobarea Primarului Braşovului.
b) Drapelul Municipiului Braşov
Prin HCL 410/2001, în temeiul Hotărrârii Guvernului 64/1993 şi a
Legii 215/2001 republicată, s-a instituit drapelul municipiului
Braşov
c) Insigna Municipiului Braşov
Reprezintă stema municipiului Braşov şi este oferită:
- primarului, viceprimarilor şi consilierilor locali;
- cetăţenilor de onoare ai municipiului Braşov;
- membrilor delegaţiilor din străinătate;
- reprezentanţilor ambasadelor.
d) Imnul Municipiului Braşov
Va fi ales prin concurs şi aprobat prin hotărâre de consiliu.
e) Distincţii de decorare individuală
Legea nr. 215/2001 republicată, acordă Consiliului Local posibilitatea acordării titlului de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, persoanelor cu merite deosebite. Considerând
necesară o ierarhizare a distincţiilor individuale oferite individual se instituie distincţiile de
decorare individuală, care se conferă de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, cetăţenilor
români şi străini în semn de recunoaştere a serviciilor aduse în folosul comunităţii, după cum
urmează:
Consemnarea în Cartea de Onoare a Municipiului Braşov
Diploma Cetăţean de Onoare a Municipiului Braşov
Medalia Cetăţean de Onoare a Municipiului Braşov
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- Criteriile potrivit cărora se conferă cele trei distincţii sunt stabilite în anexă, care face parte
integrantă din prezentul Statut.
- Dreptul de a face propuneri privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Braşov îl au: Consilierii Locali, Direcţiile, Serviciile şi Birourile Primăriei prin Primar, precum
şi cetăţenii (individual sau în grup), organizaţii neguvernamentale precum şi alte instituţii.
Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, vor verifica dacă
propunerile de decorare individuală respectă criteriile prevăzute în anexă şi vor întocmi Raportul
de Specialitate şi îl vor înainta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov .
Consemnarea în Cartea de Onoare se face de către Secretarul Municipiului, la solicitarea
Primarului, prin prezentarea cărţii spre semnare persoanelor prevăzute în anexă.
Decorarea cetăţenilor români cu Medalia Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov se
face o dată pe an, cu ocazia Zilei Naţionale a României.
- Atribuirea Diplomei de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov se va face la date stabilite
de Consiliul Local al Municipiului Braşov, la solicitarea Primarului prin direcţiile de
specialitate.
Odată cu atribuirea Diplomei de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, persoana
decorată va primi şi insigna Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov.
Odată cu atribuirea Medaliei de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov persoana
decorată va primi şi brevetul Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov.
Persoanele cărora li s-a acordat Diploma de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov sau
Medalia de Cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, vor fi înscrise din oficiu în Cartea de
Onoare în capitolele speciale dedicate acestora. Înscrisul va fi însoţit de o fotografie 6/9 a
persoanei în cauză.
Diploma şi brevetul Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov vor avea inscripţionată
stema municipiului Braşov, numărul HCL prin care se atribuie decoraţia, numele prenumele
persoanei precum şi meritele pentru care se acordă.
Drepturile persoanelor decorate de către Consiliul Local al Municipiului Braşov:
·

·
·

·

·
·
·

să participe şi să poarte distincţia acordată şi să susţină alocuţiuni scrise sau verbale cu
acordul organizatorilor manifestării, cu prilejul manifestaţiilor publice prilejuite de Ziua
Naţională a României sau diverse alte aniversări, comemorări, asigurându-li-se de către
organizatori locuri de onoare;
Primăria Municipiului Braşov va avea în vedere invitarea cu precădere a persoanelor
decorate cu Medalia Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov la diverse manifestări
comemorative, culturale, ştiinţifice sau sportive pe care le organizează cu diferite ocazii.
Persoanele decorate cu Medalia Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov vor fi
invitate prin grija Direcţiilor de Specialitate ale Primăriei Municipiului Braşov la
recepţiile oferite cu ocazia Zilei Naţionale a României sau la alte recepţii sau manifestări
organizate de Primărie.
Să beneficieze de sprijin material şi financiar din partea Consiliului Local Braşov la
cerere.
Retragerea decoraţiilor se poate face în următoarele situaţii:
condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsă privativă de
libertate
pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute mai sus care aduc prejudicii morale
grupului de cetăţeni de onoare ai municipiului Braşov
persoanelor cărora li s-a retras calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Braşov
sunt obligate să restituie însemnul şi brevetul
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·

decoraţiile conferite cetăţenilor străini pot fi retrase în cazul săvârşirii de fapte
incompatibile cu calitatea de persoană căreia i s-a conferit o distincţie a municipiului.

Retragerea decoraţiilor se face prin HCL la propunerea direcţiilor de specialitate din cadrul
primăriei municipiului Braşov.
Decoraţiile acordate de Consiliul Local al Municipiului Braşov rămân, după deces, în posesia
moştenitorilor legali, dar fără dreptul de a le purta sau de a face uz, în orice fel de drepturile
oferite de acestea.
În cazul oferirii decoraţiilor post-mortem, acestea se predau spre păstrare moştenitorilor
legali.
Numărul maxim de Medalii Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov ce se poate conferi
în fiecare an se va stabili de ce către Consiliul Local al Municipiului Braşov sau este de 3.
2.5 Ceremonii oficiale
Se organizează ceremoniale pentru:
- Ziua Naţională a României
- Ziua Tricolorului
- Ziua Eroilor
- Ziua de 24 ianuarie
De comun acord cu Ministerul Apărării Naţionale- Garnizoana Braşov, se va asigura următorul
ceremonial:
- garda la monument asigurată de UM 01107 Braşov
- drapelul de luptă cu garda drapelului: UM 01107
- drapelul municipiului Braşov cu garda din rândul Junilor Braşovului în port tradiţional
- garda de onoare formată din:
a. 3 plutoane x 21 militari de la Vânători de Munte şi UM 01107 Braşov
b. 20 de persoane: 10 perechi, reprezentanţii românilor, maghiarilor, germanilor în
costume naţionale tradiţionale
- muzică militară
Desfăşurarea ceremonialului :
- semnalul trompetului Atenţie
- comandantul Gărzii de onoare comandă Onorul
- se intonează marşul de întâmpinare
- oficialităţile salută cele două drapele
- depuneri de coroane (dacă este cazul)
- muzica militară intonează Imnul de Stat al României şi Imnul Braşovului
- defilarea gărzii de onoare
Cu ocazia vizitelor unor personalităţii marcante din ţară şi străinătate
Primirea la sediul Primăriei se va face cu participarea a:
2 perechi de la Junii Braşovului
2 perechi în costum tradiţional românesc
2 perechi în costum tradiţional maghiar
2 perechi în costum tradiţional german
La sediul Primăriei Municipiului Braşov, vor fi arborate drapelele: României, Uniunii
Europene, Statului al cărui reprezentant este în vizită, Braşovului.
2.6. Comunicare
Principiile care stau la baza comunicării:
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- Informarea corectă şi completă a cetăţenilor cu privire la activitatea primăriei şi consiliului
local,
- Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public,
- Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor,
- Consultarea cetăţenilor cu privire la deciziile importante pentru comunitate,
- Implicarea cetăţenilor Braşovului în soluţionarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea prin programe de participare cetăţenească,
- Comunicarea eficientă cu instituţiile publice şi organizaţiile pentru atingerea unor scopuri
comune.
Comunicarea cu mass-media se bazează pe transmiterea corectă şi completă a informaţiilor,
facilitarea accesului la informaţie, promptitudine în soluţionarea cerinţelor informaţionale a
mass-media.
Informarea cetăţenilor
Asigurarea unui sistem eficient de transmitere a informaţiilor prin Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni, prin publicarea ziarului primăriei, prin diferite pliante şi broşuri.
Asigurarea accesului la informaţii direct la sursele de informaţii prin biblioteca
cetăţeanului, prin intermediul site-ului, un touch-screen etc.
Organizarea unor întâlniri de informare publică care au ca temă diferite aspecte ale vieţii
sociale şi economice a braşovenilor.
Înainte de adoptarea unor acte normative care sunt de interes pentru comunitate, cetăţenii
Braşovului sunt consultaţi cu privire la oportunitatea acelor decizii şi la conţinutul acestor
proiecte.
Consultarea braşovenilor se realizează prin asigurarea publicităţii proiectelor de acte
normative importante şi includerea în conţinutul proiectului a propunerilor fezabile venite de la
cetăţeni.
În anumite situaţii, când decizia pe care autoritatea publică trebuie să o ia este cu un
impact major asupra comunităţii, administraţia publică locală organizează dezbateri publice.
Implicarea cetăţenilor
Implicarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunităţii se va face prin organizarea
de Comitete Consultative Cetăţeneşti la nivelul cartierelor Braşovului, prin crearea de grupuri de
experţi în anumite domenii, prin formarea unor grupuri de lobby etc.
Cetăţenii Braşovului au dreptul să înainteze proiecte de hotărări de consiliu şi să facă
lobby pentru adoptarea acestora.
Administraţia publică locală poate delega anumite activităţi către aceste organisme
formale sau informale.
Comunicarea cu alte instituţii şi organizaţii
Asigurarea unor proceduri eficiente de transmitere a informaţiilor către instituţii,
organizaţii şi societăţi pentru o informare corectă şi completă.
Consultarea acestora în problemele cu care se confruntă comunitatea.
Implicarea instituţiilor şi organizaţiilor în îmbunătăţirea unor decizii importante pentru
Braşov.
Comunicarea cu mass-media
Stabilirea unui flux informaţional eficient şi facil pentru mass-media,
Transmiterea informaţiilor către mass-media se va face în timp optim şi într-un format
uşor accesibil.
Pentru asigurarea unor informări regulate, autoritatea publică organizează conferinţe de
presă, briefing-uri de presă, va transmite comunicate de presă etc. În cazul solicitării de
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informaţii de către mass-media, administraţia publică locală va răspunde în cel mai scurt timp,
oferind răspunsuri corecte şi complete.
Pentru facilitarea accesului mass-mediei la informaţii, autoritatea publică va nominaliza
un purtător de cuvânt şi va pune la dispoziţia mass-media un spaţiu care va avea ca destinaţie
obţinerea unor informaţii direct din documentele produse sau gestionate de administraţia publică.
Comunicare generală
Pentru a facilita accesul la informaţii, administraţia publică locală va publica din oficiu:
actele normative adoptate, structura autorităţii publice şi datele de contact, programul de
audienţe, bugetul aprobat, strategiile adoptate etc.
Transmiterea informaţiilor, consultarea şi implicarea cetăţenilor, a instituţiilor şi
organizaţiilor, a mass-media etc. are ca regulă principală egalitatea accesului la informaţie şi
egalitatea propunerilor pentru îmbunătăţirea activităţii autorităţii publice.
- asigurarea liberului acces la informaţie
- asigurarea transparenţei actului administrativ
- asigurarea participării cetăţenilor
- referendum
- comitete consultative cetăţeneşti
- dezbateri publice
- consiliul tinerilor
Capitolul III - Patrimoniul Municipiului Braşov
Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale – municipiul Braşov, este reprezentat de
bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al acestuia, domeniului său privat
precum şi de drepturile şi obligaţiile sale cu caracter patrimonial.
3.1 Bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi proprietatea privată a
Municipiului Braşov
Bunurile aflate în proprietate publică alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ
teritoriale – municipiul Braşov. Celelalte bunuri aparţinând municipiului Braşov sunt
proprietatea privată a acestuia, alcătuind domeniul privat al municipiului Braşov.
Lista bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului public al municipiului Braşov
este cuprinsă în anexă la prezentul statut.
Domeniul public al municipiului Braşov cuprinde:
- străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, târguri şi oboare publice, stadion şi zone de
agrement;
- sistemele de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă şi de canalizare;
- sistemul de transport public local;
- cimitirele orăşeneşti, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate de interes naţional);
- locuinţele sociale;
- terenurile şi clădirile unde îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes local;
- adăposturile de apărare civilă.
Bunurile mobile şi imobile aparţinând domeniului public al municipiului Braşov a fost
aprobată prin H.G. nr. 972 / 2002, privind atestarea domeniului public al judeţul Braşov, precum
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov şi prin H.C.L. nr. 266/29.07.2002.
Domeniul privat al Municipiului Braşov este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele
decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalităţi prevăzute de lege.
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Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă
prin lege nu se prevede altfel.
3.2. Drepturi şi obligaţii cu caracter patrimonial
Consiliul local are obligaţia de a administra domeniul public şi domeniul privat de interes
local.
Bunurile din componenţa domeniului public pot fi utilizate de către toţi membrii
societăţii, în temeiul legii, în mod direct sau indirect – prin intermediul unor instituţii publice ce
le au în administrare.
Toate bunurile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale – municipiul Braşov sunt
supuse inventarierii anuale. Consiliului local i se prezintă anual de către primar un raport asupra
situaţiei gestionării bunurilor.
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile:
a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în
condiţiile legii;
b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;
c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună
credinţă asupra bunurilor mobile.
Dreptul de proprietate publică se dobândeşte:
a) pe cale naturală;
b) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii;
c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică (Legea nr. 33/1994);
d) prin acte de donaţie sau legate acceptate de consiliul local, dacă bunul în cauză intră în
domeniul public;
e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al municipiului Braşov în domeniul public al
acestuia, pentru cauză de utilitate publică;
f) prin alte moduri prevăzute de lege.
Dreptul de proprietate publică încetează dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul
privat. Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local,
dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.
3.4 Criterii pentru transferarea administrării, concesionarea sau închirierea bunurilor
aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Braşov, la regiile autonome şi
instituţiile publice
Bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor autonome sau a unor
instituţii publice de interes local, prin hotărâre a consiliului local. Titularul dreptului de
administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta în condiţiile actului prin
care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă
titularul său nu-şi exercită drepturile şi nu-şi execută obligaţiile născute din actul de transmitere.
Închirierea bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale – municipiul
Braşov, se aprobă prin hotărâre a consiliului local, iar contractul de închiriere cuprinde clauze de
natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Contractul de
închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de
către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie
publică, în condiţiile legii (Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor).
Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac
venit la bugetul local.
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Capitolul XI - Evenimente
Zilele Braşovului
Istoria seculară şi numeroasele vestigii ale acesteia, lăcaşurile de cult ale diverselor religii
şi elemente urbane şi socio-culturale datorate etniilor conlocuitoare şi-au pus amprenta pe
actuala înfăţişare a oraşului.
Manifestările tradiţionale şi moderne, festivalurile şi expoziţiile organizate în această
perioadă, contribuie la creşterea numărului de turişti şi investitori şi au consecinţe fireşti asupra
creşterii nivelului de trai pentru întreaga comunitate.
Devine astfel o prioritate crearea parteneriatelor locale, regionale şi internaţionale pentru
punerea în valoare a patrimoniului istoric şi cultural, pentru reabilitarea acestuia, pentru
revitalizarea şi perpetuarea tradiţiilor locului şi pentru crearea de evenimente locale importante,
legate de specificul istoric şi cultural.
Cele mai importante momente ale acestui eveniment se desfăşoară în zona centrului
istoric deoarece principalul scop este renaşterea tradiţiei şi încercarea de a reda locuitorilor
municipiului, atmosfera de centru comercial puternic şi de oraş vizat de oamenii din diverse zone
ale ţării dar şi din străinătate.
Instituţiile de cultură pun la dispoziţia organizatorilor spaţiile care le au, pentru
organizarea de spectacole, expoziţii, lansări de carte, etc.
Zilele Braşovului se desfăşoară în - săptămâna luminată dorindu-se prin aceasta, legarea evenimentului de sărbătoarea
tradiţională a Junilor din duminica Tomii.

Junii Braşovului
Manifestarea are loc an de an, în Scheii Braşovului şi depăşeşte cu mult înţelesul îngust al
unui simplu obicei, cumulând în desfăşurarea lui elemente de mit, rit, ceremonial şi magie.
In Duminica Tomii de după Paşti, junii coboară călare în cetate parcă din negura
timpului, aducând cu ei o întreagă istorie a neamului românesc de pe aceste meleaguri. Ei trec
mai întâi pe la vătaf, pe la armaşul mare şi armaşul mic
(serje), după care în jurul orei 10 se îndreaptă spre Piaţa
Prundului (azi Piaţa Unirii) şi în faţa bisericii Sf.
Nicolae, înconjoară statuia eroului necunoscut.
Cu steagurile sfinţite printr-o scurtă slujbă de
preotul paroh, se încolonează într-o ordine tradiţională:
mai întâi Junii Tineri, urmaţi de Junii Bătrâni, Curcani,
Dorobanţi, Braşovecheni, Roşiori şi Albiori. Coloana
este deschisă de fanfară. Fiecare grup are în frunte
vătaful, urmat de stegar, încadrat de cei doi armasi. La
fel ca în vremurile când obiceiul era interzis, pentru a
arăta tricolorul vătaful poartă pe piept o banderolă roşie,
armaşul mare o banderolă albastră, iar armaşul mic una galbenă.
Intreaga colectivitate a Junilor aplică cu rigurozitate normele tradiţionale, respectându-se
nu numai itinerarul, atât de bine fixat de-a lungul veacurilor, cât şi calendarul acţiunilor de
primăvară şi vară. Plecând din Prund, fac un popas la Troiţa Căpitanului Ilie Birţ, unde cântă
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“Hristos a înviat!”, fiecare grup în parte, apoi coboară pe strada Mureşenilor până la B-dul
Revoluţiei, după care urcă pe str. N. Bălcescu, trec de “Poarta Schei”, o iau pe str. Tocile spre
“Capul Satului”, pe str. Podul Creţului şi de aici la Pietrele lui Solomon. Pe tot parcursul
călătoriei, junii sunt întâmpinaţi de locuitorii Braşovului cu urale şi aplauze, cărora junii le
răspund prin a-i invita să-i însoţească “la Pietri” ca să petreacă în natură alături de ei.
Odată ajunşi la Pietrele lui Solomon, într-un
splendid amfiteatru natural, junii se răspândesc pe cele
două platouri la locurile amenajate din moşi strămoşi, la
mesele lor, care altădată erau nişte ridicături de pământ.
Petrecerea începe prin ieşirea la horă şi aruncarea
buzduganului, pe melodia cunoscută ca “Hora junilor”.
Urmează şi alte jocuri: sârba, brâul, breaza, bătuta s.a.,
fiind invitate la joc şi fetele. Datorită frumuseţii jocului
şi a interesului pe care-l trezeşte, hora junilor nu este
jucată doar de juni, ci şi de oaspeţii “mai îndrăzneţi”,
care îşi încearcă curajul şi voinicia în aruncarea
buzduganului.
Melodia, de o apreciabilă valoare muzicală, a inspirat pe compozitorul octogenar (de
origine scheiană), Tudor Ciortea să realizeze o armonizare, pe care a prezentat-o prima dată cu
prilejul Festivalului muzicii de cameră de la Braşov din anul 1978.
Locul de petrecere impresionează prin sălbăticia lui. Este împrejmuit de cinci stânci
enorme, dintre care două se află la intrare. Aşezarea grupurilor de juni nu este întâmplătoare,
tradiţia amintită încă din secolul al XIX-lea de folcloristul G. Pitiş, a dăinuit până astăzi. De la
intrare în stânga, se aşează lângă scenă Dorobanţii, iar sub stănca mare, Roşiorii. In partea
dreaptă se aşează Curcanii, dincolo de “Valea cu apă” - pârâul ce străbate locul. Lângă ei, la
poalele pădurii îi găsim pe Braşovecheni. Urcând serpetinele pe piscul din stânga, spre “Calea
Balanului”, îi vom întâlni pe Junii Tineri, alături de Junii Bătrâni, pentru a fi mereu sub
supraveghere, iar în stânga lor pe Junii Albiori. Trebuie menţionat însă faptul că în vechime Junii
Tineri se aşezau aproape de intrare “Intre Chetri”, pe platoul din dreapta, şi cereau “vamă”.
Spre seară junii se pregătesc de plecare. Grupurile se încolonează aşteptând să coboare de
pe platoul ce domină amfiteatrul, Junii Tineri şi să-şi ocupe locul de frunte, ca adevăraţi iniţiaţi şi
păstrători fideli ai obiceiului. Alaiul părăseşte locul plin de legendă de la Pietrele lui Solomon,
reluându-şi traseul de la urcare. Junii ajunşi în Piaţa Prundului nu se mai opresc la Poarta Schei
(ca altădată), ci pătrund în Cetate, fiind primiţi cu “porţile deschise”, ocolesc Casa Sfatului (azi
Muzeul Judeţean) şi se îndreaptă spre cimitirul bisericii “Sf. Paraschiva”, în Groaveri, unde se
află mormântul marelui poet Andrei Mureşianu (ale cărui oseminte sunt aduse de Pe Tocile în
anul 1925), şi în faţa mormântului cântă “Hristos a înviat!” şi un pasaj din imnul “Deşteaptă-te
Române”.
Aplaudaţi de mulţimea, care-i înconjoară, grupurile de juni se despart, îndreptându-se
fiecare spre cartierul său pe străzi diferite, nu înainte ca mulţimea să le adreseze vătafilor urarea
“Să ne trăieşti vătafe!”
Unică, poate în ţară, prin măreţia ei, prin frumuseţea locului unde se desfăşoară, prin
tradiţia costumelor, prin ineditul ei, această manifestare atrage în fiecare an mii de participanţi.
Sărbătoarea nu se încheie aici. În duminicile următoare au loc “jocuri stramoşeşti”,
organizate de cetele de feciori pentru scoaterea fetelor la joc, în locurile numite: “In
Varişte”, La Sârgu”, “Crucea Musicoiului”, “Fântâniţa Popii”, Foişorul Junilor
Braşovecheni”. Fiecare grup de juni organizează jocul său, la el participând tinerii
necăsătoriţi, băieţi şi fete.
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Festivalul Internaţional Cerbul de Aur
Braşovul este o adevărată reverie în perioada “Cerbului de Aur”.
Sosesc turişti de pretutindeni, oraşul este mai animat ca niciodată. Piaţa Sfatului freamătă
în umbra ediţiilor anterioare şi a vocilor care au cântat aici.
Este o adevărată magie să vezi Braşovul cum se transformă. Totul pare o nebunie, o
splendoare. Odată cu lăsarea nopţii, bătrâna inimă a oraşului - Piaţa Sfatului – pulsează în inimile
tuturor un farmec de neuitat.
Promenada Warthe este plină, oamenii roiesc între cele două turnuri privind, veseli,
fascinaţi de frumuseţea acestui moment, de împlinirea acestui oraş.
În afara acestor evenimente de maximă importanţă, la Braşov se mai organizează şi
următoarele evenimente culturale, mult apreciate:
Festivalul
Festivalul
Festivalul
Festivalul

Internaţional al Muzicii de Cameră
Naţional al Liedului Românesc
Internaţional de Operă şi Balet
de Dramaturgie Contemporană

Crosul Internaţional 15 Noiembrie se organizează anual, în amintirea revoltei
muncitorilor Braşoveni din 15 noiembri 1987.
November Active Art este o manifestare culturală, care reuneşte toate etniile din
municipiu.
Sărbătorirea Nunţii de Aur (eveniment aprobat prin H.C.L. nr. 218/1999 ) constă în
organizarea unei mese festive şi înmânarea diplomei de apreciere pentru familiile care au
împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Familiile, care doresc să fie sărbătorite în cadru
festiv de autoritatea publică locală, trebuie să depună o cerere la Serviciul de Stare Civilă.
Capitolul XII - Relaţii Internaţionale
12.1 Relaţii de înfrăţire ale municipiul Braşov
Relaţiile de înfrăţire se realizează în baza Legii nr. 215/2001, art. 38, lit. x, pe baza unei
hotărâri a consiliului local şi a unui protocol semnat de primarii celor două oraşe.
Municipiul Braşov este înfrăţit cu:
Oraşul TOURS din Franţa
Relaţia a început în anul 1990, când a fost semnat protocolul de înfrăţire. Tours, este un
oraş al artei şi al istoriei şi are o populaţie de 312.000 de locuitori. El este capitala provinciei
Touraine şi totodată punctul de plecare pentru vizitarea castelelor de pe Valea Loarei.
Oraşul TAMPERE din Finlanda
Oraşul Tampere din Finlanda este situat în partea sudică a Finlandei, la 173 de km de
capitala Helsinki şi are o populaţie de 201.145 locuitori.
Oraşul RISHON LE ZION din Israel
Oraşul este situat în partea de sud a capitalei Tel
Aviv. Numele oraşului este de origine biblică (Isaiah
41:27), aminteşte de înfiinţarea primului oraş de către
sionişti în anul 1882. Cu o populaţie de 234.000 de
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locuitori, oraşul Rishon Le Zion este al patrulea mare oraş al Israelului dupa: Tel Aviv, Ierusalim
şi Haifa.
Oraşul GYŐR din Ungaria
Relaţia a început în anul 1992 când a fost semnat Protocolul de înfrăţire. Dintre acţiunile
dezvoltate în baza acestui protocol amintim: schimburile de elevi, schimburile de experienţă între
instituţii ( ex: Poliţie, RIAL, Comprest, etc), schimburile de experienţă între funcţionarii publici
din cele două primării şi participări la tabere internaţionale organizate în oraşul Győr.
Municipiul Braşov a încheiat parteneriate cu:
Oraşul GENT din Belgia
Oraşul Gent este situat în Provincia Flandra de Vest şi are o populaţie de 226.220
locuitori.
Districtul MUSASHINO din Japonia
Musashino este o suburbie a capitalei Tokyo şi are o populaţie de 130.000 locuitori.
Municipiul Braşov este membru în asociaţii şi reţele europene:
Les Rencontres - Asociaţie culturală europeană,
AVEC - Alianţa Oraşelor Europene de Cultură,
Energie – Cites.

15

