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        R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

           BRAŞOV 

 

 

PROCES-VERBAL  
Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Braşov din data 

de 17 iunie 2011 

 

 

Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru data de 

17 iunie 2011, orele 16.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor 

nr. 8, anunţul de şedinţă fiind postat pe site-ul instituţiei şi publicat în ziarul 

“Transilvania Expres” în data de 11-12 iunie 2011. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face prezenţa, din 

totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 22, absentând următorii consilieri: domnul 

Mihai Costel, domnul Traian Serendan, domnul Nicolae Ţucunel, domnul Mihai Ghirdă şi 

domnul Liviu Lupu. 

Domnul Secretar precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri 

valabile.  

La şedinţă participă şi domnul Primar – George Scripcaru. 

De asemenea, domnul Secretar invită domnii consilieri să facă propuneri pentru 

funcţia de preşedinte care să conducă lucrările şedinţelor Consiliului Local pe o 

perioadă de trei luni. 

 Domnul consilier Kraila Vasile o propune ca preşedinte de şedinţă pe doamna 

Ionescu Maniela-Carmen. Propunerea se aprobă cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere           

(a domnului consilier Atomei Adrian). 

 
INTERPELĂRI: 

 
Domnul consilier Adrian Atomei ţine să mulţumească Direcţiei Tehnice pentru 

promptitudea de care a dat dovadă prin începerea lucrărilor de reabilitare a parcării 

situate în spatele Complexului Comercial Star, specificând totodată că a primit răspuns 

în acest sens la interpelarea formulată într-o şedinţă anterioară. 

De asemenea, reaminteşte Consiliului Local că, în conformitate cu sentinţa 

civilă pronunţată de Tribunalul Argeş, până la data de 15 mai 2011 trebuia să se ia act 

de validarea mandatului de consilier local al domnului Vasile Bran şi de depunere a 

jurământului de către domnul Iulian Mara. 

 

Domnului consilier Stelian Manolache face cunoscut plenului că anul acesta se 

împlinesc 50 de ani de la inaugurarea Muzeului Culturii Româneşti din Şcheii Braşovului 

(pe atunci purtând denumirea de Muzeul Primei Şcoli Româneşti), acesta reprezentând un 

monument istoric şi totodată o mărturie vie a trecutului istoric braşovean. Muzeul 

adăposteşte 4.000 de cărţi vechi şi peste 30.000 de documente, hrisoave, unicat în 

lume, zapise, registre şi scrisori care constituie un tezaur pentru istoria şi cultura 

neamului românesc. 
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Iniţiativa realizării acestui muzeu aparţine protopopului Braşovului – Vasile 

Coman, viitor episcop de Oradea, care, prin efortul comun al preotolului paroh. Dr. 

Iulia Işa şi al profesorului dr. Ion Colan (pe atunci bibliotecar al bisericii) şi cu 

binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale dr. Nicolae Colan, Mitropolitul Ardealului, au 

organizat în clădirea de lângă Biserica “Sf. Nicolae” un aşezământ spre binele ţării şi 

al Bisericii, astfel că “bogatul tezaur de cultură şi artă bisericească pe care îl are 

mama bisericilor ortodoxe din Ţara Bârsei a fost rânduit după cele mai moderne criterii 

muzeistice şi oferit publicului vizitator, ca mărturie despre puterea creatoare a 

poporului român” (Vasile Coman la inaugurarea muzeului). 

Domnul consilier precizează că semicentenarul se va sărbători în data de         

29 iunie, ocazie cu care se va organiza o sesiune de comunicări la care vor participa 

membrii marcanţi ai comunităţii academice (Alexandru Surdu – membru titular al 

Academiei Române şi preşedinte al Secţiei de filosofie, teologie, psihologie şi 

pedagogie a Academiei Române; Părintele Prof. Univ. Dr. Mircea Păcuraru de la Sibiu – 

membru corespondent al Academiei Române – s-a dedicat învăţământului teologic românesc 

şi cercetării ştiinţifice în domeniu istoriei Bisericii poporului român). 

Totodată, va fi lansat volumul omagial “Prima şcoală românească de pe întregul 

cuprins al patriei” şi vor fi organizate mai multe expoziţii, la care, bineînţeles sunt 

invitaţi şi membrii Consiliului Local. 

Domnul consilier mai menţionează că pentru desfăşurarea acestui eveniment se 

caută surse de finanţare, în acest sens depunând o adresă în atenţia serviciului de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. 

 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare sunt înscrise 31 de puncte, din care un 

punct este retras (punctul 30), iar 7 incluse ca şi puncte suplimentare. Ordinea de zi 

este supusă la vot şi se aprobă în unanimitate. 

 
Se supun analizei şi aprobării punctele introduse pe ordinea de zi 

suplimentară. 

 

 

Punctul 1 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unui sprijin financiar 

pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat clasaţi pe 

locurile I, II, III la olimpiadele naţionale şi internaţionale pe discipline şcolare. 

 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul 2 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind stingerea obligaţiilor fiscale datorate bugetului 

local de către S.C. COMIX S.COOP.M Braşov, prin procedura de dare în plată. 

 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul 3 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi acordarea unui drept de superficie 

asupra terenurilor situate în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 10, către S.N. CFR S.A. – 

Regionala Braşov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul 4 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi acordarea unui drept de superficie 

asupra terenurilor situate în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 12, către S.N. CFR S.A. – 

Regionala Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul 5 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi acordarea unui drept de superficie 

asupra terenurilor situate în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 14, către S.N. CFR S.A. – 

Regionala Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul 6 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie asupra 

terenurilor situate în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 16, către S.N. CFR S.A. – Regionala 

Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul 7 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi acordarea unui drept de superficie 

asupra terenurilor situate în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 18, către S.N. CFR S.A. – 

Regionala Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Extindere 
construcţie cu funcţiunea de birouri şi show-room, Calea Bucureşti nr. 148, Braşov”. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei pentru activitatea de informare şi 
consultare a publicului în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 548/2009 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, 
donate de S.C. Scala Construcţii S.A. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 96/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Luca Sebastian. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 175/2011 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de 
Luca Sebastian. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 556/2011 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de 
S.C. Singh Extim S.R.L. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 7, apartamentul 3, deţinut de Caragicu 
Cristina. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al Municipiului Braşov, în vederea casării, a unor mijloace fixe aflate în 
administrarea Companiei APA Braşov S.A. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al Municipiului Braşov, în vederea casării, a unor mijloace fixe aflate în 
administrarea Grădinii Zoologice Braşov. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Interconexiune reţea de 
transport apă fierbinte zona nord Braşov”. 
  

 Domnul consilier Adrian Atomei intervine cu precizarea că se va abţine la 

punctele 10 şi 11, întrucât în raportul de specialitate şi în proiectul de hotărâre nu 

sunt prezentate în detaliu sumele referitoare la indicatorii tehnico-economici. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere (a domnului 

consilier Adrian Atomei). 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Deviere reţea de transport 
apă fierbinte zona R.A.T. – str. 13 Decembrie”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere (a domnului 

consilier Adrian Atomei). 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiectul “Reabilitarea clădirii Cinematografului Patria”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiectul “Achiziţia şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei 
şi prevenirea criminalităţii pe domeniul public în Municipiul Braşov”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării investiţiei “Achiziţia şi instalarea echipamentelor 
specifice pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii pe domeniul public 
în Municipiul Braşov”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 
Municipiului Braşov – iunie 2011. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 şi 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de către S.C. 
TETKRON S.R.L. în vederea realizării unui proiect de investiţii în infrastructura de 
termoficare a Municipiului Braşov. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 410/2010, prin care s-a aprobat 
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 78/2011, prin care s-au aprobat 
organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov. 

 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 

şi 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 70/2011, prin care s-au aprobat 
organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Centrului pentru Persoane fără Adăpost. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiilor 
situate în Braşov, str. Oltului nr. 3, către proprietarii acestora. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
23. Proiect de hotărâre privind vânzarea diretă a cotei părţi din terenul aferent 
construcţiei situat în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 3, către Rostăman Livia. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, str. Republicii nr. 26, către S.C. Ceracom S.R.L. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

25. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Braşov, str. 
Memorandului nr. 8 C, către Răşină Cosmin Radu, Răşină Doina Lucia Dorina, Oproiu 
Cosmina, Coman Dan Cristian şi Coman Letiţia. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
26. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiilor 
situate în Braşov, str. Stejerişului f.n., către S.C. P&P S.R.L. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 

în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere (a domnului consilier 

Adrian Atomei). 

 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în Braşov, str. 
Vasile Alecsandri nr. 10. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în Braşov, str. 
Carierei nr. 52. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost în unanimitate. 

 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, str. 
Dealul Spirii nr. 10. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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31. Proiect de hotărâre privind plângerea prealabilă formulată de către Petcu Mihaela 
Elena şi Apetrei Elena împotriva H.C.L. nr. 272/2011, prin care s-a modificat H.C.L. 
nr. 510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia 
Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii 
în echivalent. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Doamna Preşedinte de şedinţă – Maniela Carmen Ionescu mulţumeşte pentru 

participare şi declară închise lucrările şedinţei (orele 16.45). 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     SECRETAR, 
 
    Ionescu Carmen-Maniela      Nicolae Paraschiv 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mirela Hogaşi 
 


