
 

        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 29 iulie 2011 

 

 

Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 29 iulie 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 23-24 iulie 2011. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face prezenţa, 

din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 24, absentând următorii consilieri: 

domnul Chiciudean Teodor, domnul Jica Radu şi doamna Urse Gabriela. 

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

valabile.  

La şedinţă participă şi domnul Primar – George Scripcaru. 

 
 

INTERPELĂRI: 

 
Domnul consilier Adrian Atomei face referire la propunerea făcută Direcţiei 

Tehnice de introducere a unui sistem de taxare a parcării prin SMS în Municipiul 

Braşov. Acest sistem este deja funcţional în România (în Timişoara, Oradea şi Târgu 

Mureş), urmând a fi implementat în Municipiul Satu-Mare. Se elimină astfel şi 

posibilitatea ca cetăţenii să fie amendaţi pentru că nu şi-au plătit timpul de 

parcare. Totodată acest sistem poate funcţiona în paralel cu cel existent, fără a 

implica nici o dificultate şi nici un efort suplimentar. 

 

 

 

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 dezmembrarea terenului situat în Poiana Braşov, 

domeniu schiabil, cadastral 122066. 

 

 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 dezmembrarea terenului situat în Poiana Braşov, 

domeniu schiabil, cadastral 122090. 

 

 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 3 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în Poiana Braşov, 

domeniu schiabil, cadastral 122091. 

 
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 4 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în Poiana Braşov, 

domeniu schiabil, cadastral 122092. 

  
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 5 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în Poiana Braşov, 

domeniu schiabil, cadastral 122100. 

  
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 6 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile din proprietatea 

publică a Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local Braşov în 

proprietatea publică a Statului şi administrarea C.N.A.D.N.R. S.A. Bucureşti. 

  
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 aprobarea dezmembrării terenului situat în 

Braşov, str.  Hărmanului f.n., înscris în C.F. 114220. 

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

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 



 
Punctul 8 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în 

Braşov, str. Hărmanului f.n., înscris în C.F. 102505. 

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

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul 9 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în 

Braşov, str.  Hărmanului f.n., înscris în C.F. 11847. 

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

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul 10 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în 

Braşov, str.  Hărmanului f.n., înscris în C.F. 102507. 

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

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.Z. – Centru de 
dezvoltare a afacerilor, DN 13 Braşov”. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2, 3 şi 

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire 
magazin mixt şi împrejmuire, str. Fagurului nr. 32, Braşov”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2, 3 şi 

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire 
locuinţă P+E, str. Fagurului nr. 48 H, Braşov”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentaţiei în vederea 
întocmirii “P.U.D. – Construire imobil 2S + P + 6E, în Braşov, str. Hărmanului nr. 
24”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în “P.U.Z. 
Braşov – Zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est”, 
aprobat cu H.C.L. nr. 221/2010. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 



6. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în “P.U.Z. 
– str. Fagurului – SP – limita intravilan Braşov”, aprobat cu H.C.L. nr. 961/2006. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. 
Zorilor nr. 11, în vederea realizării unui acces din exterior, către S.C. CALMEDO 
S.R.L. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
8. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Avram 
Iancu nr. 157, în vederea realizării unui acces din exterior, proprietar Gal Iosif. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. 
Berzei nr. 5, în vederea realizării unui acces din exterior, către Cabinet Medical 
Individual de Medicină Dentară Huduşan Simona ana. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei 
“Sport Club Corona 2010 Braşov”. 
  

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
11. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 408/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Mereuţă Mihai şi Mereuţă Mariana Irina. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
12. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 493/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de S.C. “Orion Electrics” 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. 

 
13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 734/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Henzulea Nicolae, Henzulea Maria şi Marcu Dan Cosmin. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 739/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Zorici Mihaela şi Zorici Mihai. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 



15. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 818/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Constantin Floarea, Ghimbăşan Liliana Lucia şi Negură Maria. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
16. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 831/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Lukacs Tibor şi Lukacs Andreea. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
17. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 844/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Vereş Simona Alexandra. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
18. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.104/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Roşu Sebastian Daniel şi Roşu Vasilica. 
  
 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 aprobarea contului de execuţie a bugetului general 
al Municipiului Braşov la 30 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. 

 

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 
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. 

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii “Dublare Pasaj Rutier Fartec”. 
 

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

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
obiectivul de investiţii “Dublare Pasaj Rutier Fartec”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii “Dublare Varianta de Ocolire a Municipiului 
Braşov – Faza I (sector DN11 – DN 13)”. 
 

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

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

 



24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivelor de investiţii privind execuţia lucrărilor de reabilitare 
termică a unor blocuri de locuinţe din 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. 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local pentru 
asigurarea co-finanţării obiectivului de investiţii “Construcţie grădiniţă cu 
program prelungit 10 grupe”. 
 

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

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

 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Operei Braşov. 
 

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

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

 
28. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentării Municipiului Braşov în 
Comitetul Director al Energie Cities de către doamna Camelia Raţă – director 
executiv al A.B.M.E.E. 

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

şi 7, iar în urma votului a fost în unanimitate. 

 
 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare 
creşă, str. Carierei nr. 20” (fost Grup Şcolar Auto, Corp B). 
 

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

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

 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale Braşov pentru anul 2011. 
 

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

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

 
32. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 46/2002, republicată, prin 
care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Animalelor. 
 

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

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

 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Serviciului Public Poliţia Animalelor 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. 

 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Serviciului Public Poliţia Animalelor 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. 

 
35. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 66/1999, republicată, prin 
care s-a aprobat Regulamentul privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice 
şi a păsărilor de curte 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. 

 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 
Serviciul Public Poliţia Animalelor Braşov şi Asociaţia de protecţie a animalelor 
“Milioane de prieteni” 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. 

 
37. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. “SUPERSCHI” 
S.R.L. 
 

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

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

 
38. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat 
în Braşov, str. Cloşca f.n. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
39. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, str. Republicii nr. 40, către S.C. Cobco Computer 
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. 

 
40. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu 
altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28, către S.C. Felice-Serv 
Prodcom S.R.L. Braşov. 
 

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

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

 
41. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu 
altă destinaţie, situat în Braşov, str. Lungă nr. 54, către S.C. Narceli 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. 

 
42. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent locuinţei 
situată în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor nr. 7A, către Gherasim Neculai. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
43. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent locuinţei 
situată în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor nr. 7A, către Bercea Elena. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
44. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului situat în Braşov, 
str. Hărmanului nr. 24, către Pavel Marius Florin. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 



45. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 57, către S.C. Silva Tex 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. 

 
46. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului 
situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 29, către Stroie Maria, tifrea Georgeta şi 
Mateescu Aurelia Cornelia. 
 

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

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

 
47. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului 
situat în Braşov, str. Banatului f.n., către Jinga Ileana. 
 

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

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

 
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe către S.C. RIAL 
S.R.L. Braşov, a unor imobile din Municipiul Braşov. 
 

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

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

 
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Poiana 
Braşov, Valea Lungă f.n. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Braşov, 
B-dul Griviţei f.n. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Braşov, 
str. Spitalului f.n. 
 

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

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

 
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor aferente Ocolitoarei 
Braşov, Tronson II, DN11 – DN13 – parcelă cadastrală 932. 
 

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

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

 
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor aferente Ocolitoarei 
Braşov, Tronson II, DN11 – DN13 – parcelă cadastrală 485 I. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor aferente Ocolitoarei 
Braşov, Tronson II, DN11 – DN13 – parcelă cadastrală 485 II. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 



55. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
B-dul Griviţei f.n., Pasaj I. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
B-dul Griviţei f.n., Pasaj II. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
B-dul 15 Noiembrie f.n.. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Alexandru cel Bun nr. 25. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Liviu Cornel Babeş nr. 1. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Liviu Cornel Babeş nr. 4. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Independenţei f.n. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Carierei nr. 131. 
 

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

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

 
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Brazilor f.n. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Fundăturii nr. 2. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Valea Cetăţii f.n. 



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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. 13 Decembrie f.n. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Stejerişului nr. 7. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
68. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Pictor Luchian nr. 19. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Lungă nr. 198. 
 

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

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

 
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Toamnei nr. 18. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
71. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Matei Basarab nr. 82. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
72. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Bârsei nr. 31. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
73. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului situat în Braşov, 
str. Berzei nr. 13. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
74. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în Braşov, 
Aleea Constructorilor – tronson II şi str. General Mociulschi – tronson II. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
75. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în Braşov, 
str. Horia nr. 71. 
 



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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
76. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului situat în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor f.n. 
 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
77. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului 
situat în Braşov, str. Gheorghe Lazăr nr. 4, către Socol Constantin. 
 

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 
 
 


