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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 22 septembrie 2011 

 

 

Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru data 

de 22 septembrie 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 17-18 septembrie 2011. 

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

totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 26, absentând domnul consilier Gabor Imre. 

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 Gabor Adrian o propune ca preşedinte de şedinţă pe doamna 

Ionescu Maniela-Carmen. Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare sunt înscrise 44 de puncte, din care un 

punct este retras (punctul 23), iar 6 incluse ca şi puncte suplimentare. Ordinea de 

zi este supusă la vot şi se aprobă în unanimitate. 

 

 

 Punctul 19: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a 

Municipiului Braşov 2030. 

 

Domnul Primar – George Scripcaru doreşte să sublinieze că, atunci când s-a pus 

în mişcare elaborarea acestui proiect laborios, s-au avut în vedere absolut toate 

detaliile care să transforme Braşovul într-un oraş european turistic şi modern, aşa 

cum se cuvine. 

 

Doamna BRIGIT SCHLIEWENZ – director al ManCom GmbH Centru (firmă care asigură 

consultanţă pentru realizarea strategiei) ţine să mulţumească pentru strânsa 

colaborare, atât reprezentanţilor primăriei cât şi celor ai instituţiilor subordonate 

Consiliului Local, cu sprijinul cărora această strategie a putut fi finalizată într-o 

perioadă atât de scurtă de timp. 
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Strategia reprezintă un document de planificare, care, la rândul ei, va trebui 

să fie sprijinită de concepte, de planuri detaliate de dezvoltare pe diferitele 

domenii de activitate. Nu este un document fix, acesta urmând ca la anumite intervale 

de timp să fie actualizat, în funcţie de cum vor continua să evolueze lucrurile în 

următorii ani. De asemenea, din anul 2014 va începe o nouă perioadă de finanţare de 

la Uniunea Europeană, iar strategia are cuprinse toate elementele necesare pentru a 

se respecta această direcţie. Din acest punct de vedere, este una din puţinele 

strategii integrate din ţară, care respectă aceste coordonate. 

Cele mai importante studii care au stat la baza elaborării acestei strategii 

constau în: sondajul de opinie realizat la nivelul Municipiului Braşov şi la nivel de 

cartiere, studiul demografic şi analiza SWOT; analiza socio-economică fiind practic 

cea care a creat o imagine asupra a ceea ce Braşovul are astăzi. 

Analiza structurală cuprinde valorile de bază cantitative şi calitative socio-

economice şi culturale, detalii privind evoluţia populaţiei, indicatori privind 

infrastructura socială şi tehnică precum şi situaţia locativă, economia, piaţa forţei 

de muncă, educaţie, comerţ, industrie, turism, sport, administraţie, utilizarea 

terenurilor în fiecare zonă a oraşului şi a oraşului în ansamblu şi situaţia de 

mediu. Analiza include o descriere a situaţiei actuale şi definirea problemelor 

referitoare la oraş în ansamblu şi pe cartiere. 

În urma sondajului efectuat, cea mai mare parte a persoanelor chestionate au 

răspuns că Braşovul este cel mai atractiv şi cel mai turistic oraş din România; însă 

este important ca pe viitor, în vederea implementării cu succes a strategiei, se 

impune găsirea unor metode pentru ca cetăţenii Municipiului Braşov să fie cooptaţi şi 

implicaţi în acest proiect. 

Pe baza acestui studiu elaborat ştiinţific s-a constatat că populaţia 

municipiului va scădea, iar în paralel concomitent populaţia acestui oraş va fi una 

îmbătrânită. 

În anul 1990, Municipiul Braşov avea o populaţie totală de 364.307 locuitori. 

De atunci populaţia Braşovului a început să scadă, cea mai drastică scădere 

înregistrându-se în primii ani de după 1990, datorită migraţiei cetăţenilor români în 

străinătate. 

Prognozele demografice au o influenţă directă asupra evoluţiei pieţei forţei de 

muncă, a pieţei locuinţelor, educaţiei, sistemului social şi de sănătate dar şi 

asupra celorlalte domenii. Din acest motiv s-a elaborat pentru Municipiul Braşov, în 

cadrul strategiei, o prognoză a populaţiei municipiului în şase variante diferite, 

din acestea reieşind că, şi în cazul ignorării pierderilor demografice cauzate de 

migraţie, oraşul va înregistra o semnificativă scădere a populaţiei cu cel puţin 

30.000 de persoane. 

Luând în considerare posibilele pierderi cauzate de migraţie, populaţia 

oraşului Braşov va scădea în cea mai pesimistă variantă cu aproape 58.000 de 

persoane, situaţie ce va atrage după sine o serie de consecinţe în procesul de 

dezvoltare urbană, având în vedere şi îmbătrânirea simultană a populaţiei. 

Se constată o creştere a numărului persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani al 

căror număr până în anul 2030 aproape că se va dubla. Din acest motiv pentru oraş vor 

apărea o serie de probleme în plus, deoarece această categorie de persoane, în 

funcţie de vârstă, necesită într-un număr mult mai mare anumite tipuri de servicii de 

îngrijire şi asistenţă. 
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Strategia de dezvoltare locală nu poate fi încununată de succes decât prin 

implicarea persoanelor, respectiv a instituţiilor locale şi a grupurilor locale de 

interes de la toate nivelele şi prin cooptarea lor activă în implementarea 

programelor de acţiune şi a proiectelor. 

În urma studiilor şi analizelor efectuate precum şi a întâlnirilor organizate 

s-a conturat următoarea proiecţie privind Municipiul Braşov în anul 2030; Braşovul 

este un oraş: modern, uşor accesibil, verde, curat, inovativ, atractiv pentru turişti 

şi investitori. 

O astfel de imagine pentru oraş în ansamblu poate fi descrisă prin intermediul 

unor domenii generale ale dezvoltării urbane, de exemplu: structura oraşului, 

condiţii de locuit, mediu, transport, infrastructură tehnico-edilitară, economie, 

muncă, turism, cultură, agrement, sport, precum şi educaţie, social şi sănătate. 

Pe baza viziunii formulate şi a imaginii teritoriale, diferitele domenii 

tematice ale dezvoltării urbane vor fi susţinute de cinci obiective generale care, la 

rândul lor, sunt susţinute de obiective specifice. Aceste cinci obiective generale 

ţin de dezvoltarea spaţială echilibrată a oraşului, pe câteva axe de interes, 

principalele puncte care trebuie dezvoltate fiind Centrul Istoric, Centrul Civic şi 

Gara Braşov cu posibilitate de extindere către Cartierul Coresi. 

Cu privire la cea de-a doua direcţie “Oraş mobil”, aici se doreşte a se pune 

accent pe ceea ce înseamnă optimizarea mobilităţii urbane, prin dezvoltarea şi 

realizarea unui sistem de transport public eficient, durabil, ecologic, iar pornind 

de la premisa Braşovul are în interiorul său o infrastructură de cale ferată 

funcţională, care, chiar dacă este privită de către majoritatea cetăţenilor ca fiind 

un factor care împarte oraşul în două, se propune transformarea acestei 

infrastructuri în sens pozitiv, astfel încât ea să devină un factor de unitate în 

oraş. Unul dintre proiectele acestei strategii este dezvoltarea unui tren urban care 

să fie integrat în sistemul public de transport al Municipiului Braşov şi care să 

contribuie la o creştere a activităţii acestui transport public. 

De asemenea, prin dezvoltarea transportului public se urmăreşte o 

eficientizare, o reducere a traficului individual auto în interiorul oraşului, 

propunându-se în acest sens crearea la intrarea în oraş a unor parcări integrate 

într-un sistem de Park and Ride (parchezi şi utilizezi transportul public), care să 

motiveze atât navetiştii care vin din afară în Braşov (la serviciu), cât şi turiştii 

şi vizitatorii să lase maşina la periferia oraşului şi să folosească ca şi mijloc de 

deplasare în interior transportul în comun. 

O premisă primordială pentru a stabiliza şi creşte cifrele turistice este 

îmbunătăţirea legăturii de transport spre viitorul aeroport, a legăturilor feroviare 

şi a celor pe autostradă. În acelaşi timp, diverse măsuri de promovare pot impulsiona 

turismul şi pot face uşor accesibile ofertele turistice ale oraşului. 

În domeniul “Oraş ocrotitor” s-au formulat propuneri care să vizeze partea de 

incluziune socială, precum şi o serie de măsuri active în vederea stimulării 

numărului de naşteri şi de îngrijire a copiilor.  

Un punct de plecare pentru îmbunătăţirea situaţie actuale este acela de 

completare a posibilităţilor de studiu universitar existente în Braşov cu fondarea 

unei clinici universitare. 
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O altă posibilitate de extindere a ofertei sanitare este construcţia unui 

spital municipal în parteneriat public-privat. Pentru ca tinerii medici şi personalul 

sanitar de specialitate să rămână în Braşov şi după terminarea studiilor 

universitare, se vor analiza diferite posibilităţi pentru asigurarea necesarului de 

cadre de specialitate, posibilităţi ce sunt, bineînţeles, valabile şi în alte 

domenii. 

Analog cu construirea unei clinici universitare şi a unui spital municipal 

poate fi construit un centru de recuperare şi reabilitare în parteneriat public-

privat cu participarea Primăriei Municipiului Braşov. 

În anul 2011 Braşovul a obţinut titlul de “Capitala Verde a României”. Plecând 

de la această distincţie, oaşul îşi propune să concureze pentru obţinerea acestui 

titlu valoros şi pe plan european. Toate măsurile care sunt propunse a fi realizate 

în cadrul direcţiei de dezvoltare “oraş inovativ” vizează atingerea obiectivului de 

“Braşov – Capitala Verde a Europei”. Pentru aceasta se impun măsuri foarte diferite 

aplicate în domenii de intervenţie, măsuri ce tind spre o mai puternică ancorare a 

temelor cu caracter ecologic. Printre ele se numără organizarea transportului în 

oraş, izolarea termică a clădirilor, utilizarea energiilor regenerabile, instalaţii 

tehnice eficiente şi strategii ecologice de colectare a deşeurilor. În prezent 

Municipiul Braşov este oraş-pilot în cadrul proiectului european MODEL “Managementul 

domeniului energetic la nivel local”. 

 
Doamna consilier Minerva Gurgu felicită echipa pentru efortul depus în vederea 

elaborării acestei strategii, şi totodată vine cu propunerea ca la capitolul “oraş 

ocrotitor”, unde se abordează subiectul “Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 

sănătate, de educaţie şi sociale”, pe lângă serviciile medicale să se dezvolte şi 

servicii specializate de diagnostic, cum ar fi de exemplu un centru al memoriei, 

pentru că acest studiu arată clar că populaţia este în îmbătrânire din punct de 

vedere demografic, întrucât practicienii se confruntă cu o patologie care are nevoie 

de un astfel de serviciu.  

Doamna consilier a ţinut să precizeze că ar trebui să existe o abordare 

integrată la serviciile medicale, ca servicii medico-sociale care să vizeze strict 

serviciile bazate pe comunitate, îngrijirea bătrânilor la domiciliu, centrele de zi, 

găzduirea temporară. 

 
Domnul consilier Adrian Atomei, de asemenea, ţine să adreseze cuvinte de laudă 

echipei care a lucrat la material, afirmând că este o analiză foarte exactă, 

consilierilor locali revenindu-le obligaţia de a pune în aplicare această strategie 

pe perioada următorilor 20 de ani.  

 
Domnul consilier Mihai David este de părere că această strategie este “absolut 

excepţională”, totodată precizând că este pentru prima dată când avem o analiză SWOT 

de detaliu a ceea ce se întâmplă în Municipiul Braşov, analiză care scoate la 

suprafaţă problemele importante cu care se confruntă comunitatea braşoveană. Domnul 

consilier consideră că la partea “Măsuri” avem o interpretare generală a strategiei, 

cu câteva soluţii privind rezolvarea problemelor existente, nefiind însă “atacate” 

cauzele şi metodele de rezolvare. Pentru ca o strategie să fie încununată de succes, 

este necesar ca aceasta să cuprindă un plan concret, cu măsuri concrete cu privire la 

ceea ce trebuie făcut în perioada următoare, întrucât, în cazul în care nu vor fi 

luate nişte măsuri urgente în anumite domenii, nu se va putea ajunge niciodată la 

imaginea pe care o dorim pentru Braşovul din anul 2030.  
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“Cea mai gravă problemă este cea legată de faptul că populaţia oraşului este 

îmbătrânită şi că practic sursa internă de dezvoltare pe energia care să poată să 

ducă comunitatea mai departe nu prea mai există”. Totodată, consideră că “ar trebui 

să avem o strategie extrem de agresivă în a atrage investitori la Braşov şi 

bineînţeles, de a menţine populaţia tânără care îşi termină studiile la Braşov”, 

deoarece, aşa cum reiese şi din analiza SWOT, aceştia sunt atraşi de salariile mult 

mai mari pe care le pot obţine în afara ţării. Domnul David consideră că, pentru ca 

Braşovul să poată fi numit Capitala Verde a Europei, este necesar să avem grijă de 

mediu, însă acest lucru s-ar realiza cu costuri foarte mari. 

 
Domnul Primar – George Scripcaru face menţiunea că Strategia de Dezvoltare 

Durabă a Municipiului Braşov este bazată în primul rând pe dezvoltare şi nu atât de 

vizibil pe partea socială. “Ne-am axat mai mult pe dezvoltarea unor măsuri active, 

care să creeze plus de valoare. Măsura de acordare fiecărui cuplu proaspăt căsătorit 

câte 200 de euro nu face decât să genereze căsătorii pe bandă rulantă de dragul 

banilor, mai ales în rândul rromilor. Mai bine trebuie creată o infrastructură 

adecvată pentru a creşte nivelul de trai. Noi vrem să stimulăm construcţia de 

locuinţe pentru tineri, de aceea am creat Agenţia pentru Locuinţe. Iar o altă mare 

problemă a Braşovului este cea a pregătirii profesionale a tinerilor. Avem facultăţi 

multe, dar care nu pregătesc şi în meserii care se caută acum pe piaţa muncii. De 

aceea am creat de acum centre de formare profesională”. În acest sens, domnul Primar 

a amintit de faptul că Premium Aerotech nu a găsit oameni calificaţi în mai multe 

meserii, trebuind să îi perfecţioneze în Germania. Referindu-se strict la componenta 

de învăţământ, domnul Primar a menţionat că pachetul de rechizite “Primul ghiozdan” 

reprezintă un sprijin acordat familiilor în vederea diminuării efortului financiar 

depus pentru asigurarea celor necesare pentru înscrierea copiilor la cursurile 

şcolare. 

 
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. 

 
INTERPELĂRI: 

 
Doamna consilier Minerva Gurgu aduce în discuţie problema cu care se confruntă 

vârstnicii, care se prezintă la cabinetul său medical cu diverse traumatisme din 

cauza “bordurilor prea înalte”, totodată, venind cu propunerea ca acele străzi care 

sunt în pantă să fie prevăzute cu bară de sprijin. Un alt aspect pe care îl atinge 

doamna consilier este cel referitor la nemulţumirile pe care le-au manifestat 

cetăţenii care locuiesc în zona Dealul Cetăţii vis-à-vis de lucrările care se 

realizează în momentul de faţă constând în acoperirea rigolelor, apele pluviale 

ajungând în beciurile caselor în vremea ploioasă. 

 
Domnul consilier Adrian Atomei salută iniţiativa pe care a avut-o executivul 

prin propunerea prezentată în şedinţa precedentă cu privire la faptul că începând cu 

data de 1 octombrie Regia Autonomă de Transport Braşov se va ocupa în exclusivitate 

de ridicaea maşinilor parcate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului 

Braşov. Cu această ocazie reaminteşte conducerii R.A.T. datoria avută faţă de 

Consiliul Local de a prezenta un raport de evaluare a activităţii prestate în 

ultimele şase luni de zile.  
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Domnul consilier vine cu o întrebare adresată de un cetăţean (numitul Dumitru 

Adrian), şi anume: “Cine a vopsit stâlpii cu verde? Municipalitatea sau R.A.T. 

Braşov?”.  

În acest an Ziua Naţională a Curăţeniei va avea loc pe data de 24 septembrie, 

ocazie cu care domnul consilier propune ca populaţia să se mobilizeze, ieşind să 

cureţe deşeurile, astfel realizându-se o responsabilizare a cetăţenilor faţă de 

mediul înconjurător. 

 
Se supun analizei şi aprobării punctele introduse pe ordinea de zi 

suplimentară. 

 
 

Punctul 1 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 428 din 

29 iulie 2011 pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul 

“Dublare pasaj rutier Fartec”. 

 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul 2 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Braşov domnului Lay Imre. 

 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul 3 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Centrul Comunitar Vulcan” 

din Comuna Vulcan. 

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

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

 
Punctul 4 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 

proiectul “Centrul Comunitar Vulcan”. 

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

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

 
Punctul 5 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de asociere în participaţiune nr. 88/2010 încheiat între S.C. Onco Card 

Invest S.R.L. şi Municipiul Braşov.  

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

7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul 6 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea de virări de credite între capitolele 

bugetului local al Municipiului 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 avizarea documentaţiei “P.U.Z. – Construire sală de 
sport în regim P+2E şi spaţii de cazare sportivi în regim P+4E, Calea Feldioarei 
f.n., Braşov”. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire 
locuinţă şi împrejmuire, str. Plugarilor nr. 8 A, Braşov”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Modificare şi 
extindere clădire comercială, Calea Bucureşti nr. 105, 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. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Desfiinţare 
construcţii, construire hypermarket, parcaje şi împrejmuire, str. Avram Iancu nr. 
114, 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. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Desfiinţare 
construcţie, construire imobil de locuinţe colective, birouri, alimentaţie publică, 
str. Hărmanului nr. 24, 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. 

 
6. Proiect de hotărâre privind plângerea prealabilă formulată de Cotun Vadim prin 
Cabinet de avocat “Lorena Gabriela Epure”, împotriva H.C.L. nr. 447/2009 prin care s-
a aprobat documentaţia “Reactualizare P.U.Z. – Tractorul VII, Braşov”. 
  
 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 acceptarea donaţiei nr. 567/2011 şi trecerea în 
domeniul privat al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Focşa Adriana. 
  
 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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8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.062/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Felegean Elena Daniela. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi o abţinere (a doamnei 

consilier Felegean Elena Daniela). 

 
9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.757/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă 
drum, donate de S.C. Apple Towers 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. 

 
10. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.805/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă 
drum, donate de S.C. Gold Towers 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. 

 
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2011 – 2012. 
  
 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. 

 
12. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 766/2008, ce are ca obiect 
aprobarea asocierii Municipiului Braşov cu Asociaţia de Turism Poiana Braşov, în 
vederea construirii Centrului de Informare Turistică a staţiunii Poiana Braşov şi 
încetarea contractului de asociaţiune în participaţiune nr. 1.301/10.12.2008. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 235/2009, privind încetarea 
contractului de asociere în participaţiune nr. 190 din 25 septembrie 2007, încheiat 
între Municipiul Braşov şi S.C. Consecom S.R.L. şi vânzarea terenului aferent 
construcţiei situată în Braşov, str. Carpaţilor 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 (cu amendamentul formulat de 

Comisia 1: Se completează H.C.L. cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: 

“Terenul care a făcut obiectul contractului de asociere va fi predat Municipiului 

Braşov în stare iniţială până la data de 20 decembrie 2011”). 

 
14. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia “Copiii 
de Cristal” a unor spaţii de la etajul I din imobilul situat în Braşov, str. Aurel 
Vlaicu nr. 26 bis. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. L.C. 
Babeş nr. 4, în vederea realizării unui acces din exterior, către Ţiglaru Geta. 
  
 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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16. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenurilor situate în Braşov, str. 
Berzei nr. 13, în vederea realizării a două accese din exterior, către Pascu Maria şi 
Pascu Vasile. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
17. Proiect de hotărâre privind organizarea centrelor bugetare din Municipiul Braşov. 
  
 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 aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, pentru anul 
2012. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT 
Municipiul Braşov şi UAT comuna Vulcan pentru proiectul “Centrul Comunitar Vulcan”. 

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

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

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii doamnei Camelia Raţă ca 
reprezentant al Municipiului Braşov în relaţia cu Asociaţia Energy Cities. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 7, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii locurilor de parcare aferente 
Pensiunii Curtea Braşoveană către S.C. Curtea Braşoveană S.R.L. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate (cu amendamentul formulat de 

Comisia 1: “Preţul de închiriere este de 1,25 euro/loc/zi”). 

 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 200/2007 a 
locurilor de parcare aferente Hotelului Ambient, încheiat între Municipiul Braşov şi 
S.C. Euro-Tour S.R.L. 
 

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 indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivu7lui de investiţii “Reabilitare clădire cu destinaţie de locuinţe 
sociale în Municipiul Braşov”. 
 

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

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

 
26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 335/31 
mai 2011 pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul 
“Reabilitare clădire cu destinaţie de locuinţe sociale în Municipiul Braşov”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiectul “Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în 
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. 

 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării investiţiei “Managementul informatizat al sistemului de 
transport în comun în Municipiul Braşov”. 

 
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 proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiectul “Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public şi creştere a 
siguranţei publice 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. 

 
 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării investiţiei “Modernizarea integrată a sistemelor de 
iluminat public şi creştere a siguranţei publice 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. 

 
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 
din cadrul Poliţiei Locale Braşov, pentru anul 2012. 
 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor 
sociale şi actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru 
anul 2011. 
 

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

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

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a 
solicitărilor de locuinţe sociale, a regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei pentru anul 2011. 
 

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

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

 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de 
evaluare şi selecţionare pentru acordarea subvenţiei în anul 2012 de la bugetul local 
asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială ce se adresează beneficiarilor cu domiciliul în 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. 
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35. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 59, către S.C. Mobila Sercom 
SCM. 
 

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

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

 

36. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, str. Prahova f.n., către S.C. ROST COM 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. 

 

37. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului situat 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 cu 25 de voturi pentru şi o abţinere (a domnului 

consilier Mihai Ghirdă). 

 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, 
str. Mihai Viteazul nr. 92. 
 

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 aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, 
str. Bisericii Române nr. 63. 
 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezembrării terenului situat în Braşov, B-
dul Suturn nr. 45. 
 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în Braşov, 
str. Lungă nr. 32. 
 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, 
str. Vulturului nr. 17. 
 

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 aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. 
Şcolii nr. 11. 
 

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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44. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea publică a unor imobile 
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. 

 
 
 

Doamna Preşedinte de şedinţă – Maniela Carmen Ionescu mulţumeşte pentru 

participare şi declară închise lucrările şedinţei (orele 17.00). 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mirela Hogaşi 
 
 


