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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 30 noiembrie 2011 

 
Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru data 

de 30 noiembrie 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 24 noiembrie 2011. 

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

totalul de 27 consilieri fiind prezenţi 23 de consilieri locali, absentând domnul 

consilier Gantz Miklos Sandor, doamna consilier Urse Gabriela, domnul consilier 

David Mihai Ciprian şi domnul consilier Ghirdă Mihai Ioan. 

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

valabile.  

La şedinţă participă şi domnul Primar – George Scripcaru. 

 
INTERPELĂRI: 

 
Domnul consilier Ladislau Szente doreşte să afle dacă s-au efectuat 

verificări în ceea ce priveşte sistematizarea circulaţiei pe str. Herman Oberth, 

ţinând seama că pe această stradă este situată şi o grădiniţă, unii dintre părinţi 

fiind nevoiţi să parcheze maşina pentru a-i lăsa, respectiv a-i lua pe copii. 

 
Domnul consilier Adrian Atomei face referire la contestaţia formulată de 

domnul director al Teatrului “Sică Alexandrescu” împotriva hotărârii Consiliului 

Local prin care a fost diminuată subvenţia alocată acestei instituţii de cultură, 

menţionând că petiţia prin care domnul Claudiu Goga solicită revenirea asupra 

deciziei respective a ajuns pe masa fiecărui consilier local. Domnul consilier 

sesizează faptul că domnul director s-a adresat de nenumărate ori conducerii 

Primăriei, însă a rămas fără răspuns, precizând totodată că Teatrul “Sică 

Alexandrescu”, nu numai că a îndeplinit programul minimal, adică numărul de 

spectacole jucate în primele nouă luni din acest an, dar l-a şi depăşit. 

De asemenea, domnul Adrian Atomei reaminteşte plenului de petiţia semnată de 

şase dintre consilierii locali şi depusă la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, 

referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Sentinţei Civile nr. 399/2011, 

solicitând cu această ocazie un răspuns din partea reprezentanţilor Primăriei. 

 
Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv îl informează pe 

domnul Adrian Atomei că la această adresă s-a întocmit şi comunicat răspuns în 

termenul prevăzut de lege, expedierea făcându-se la adresa persoanei de contact 

stabilită în cerere, respectiv domnul Bran Vasile. Ţinând seama că ne aflăm în faza 

de judecată şi neexistând încă o sentinţă definitivă, urmează a fi aşteptat decizia 

pronunţată de instanţele judecătoreşti. 
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 Domnul Primar – George Scripcaru specifică faptul că a luat la cunoştinţă de 

aceste probleme şi chiar a solicitat ca domnii consilieri împreună cu conducerea 

Teatrului "Sică Alexandrescu”, cu directorul Direcţiei Economice şi cu cel al 

Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente să organizeze întâlniri unde să se 

poarte discuţii pe această temă. 

 
 Domnul consilier Ciprian Chiricheş face cunoscute noile modificări ale 

Codului Civil referitoare, în special, la transferul bunurilor, subliniind că, 

potrivit noilor reglementări, nu mai este necesar acordul notarial al tuturor 

coproprietarilor. 

 
Preşedintele de şedinţă – doamna Maniela Carmen Ionescu supune la vot 

procesul-verbal al şedinţei din data de 11 noiembrie 2011, acesta fiind aprobat în 

unanimitate. 

 
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare sunt înscrise 67 de puncte şi 4 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 modificarea H.C.L. nr. 679/2011 privind 

înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a imobilului situat în 

Braşov, str. Cetăţuia 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. 

 
Punctul 2 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a 

domeniului schiabil din Poiana Braşov pentru sezonul 2011 – 2012. 

 
 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. 

 
Punctul 3 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor necesare pentru funcţionarea 

Comitetului de Organizare FOTE – Ediţia de Iarnă 2013. 

 
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 contestaţia formulată de Teatrul “Sică 

Alexandrescu” Braşov împotriva H.C.L. nr. 620/28 octombrie 2011 prin care a fost 

rectificat bugetul Municipiului Braşov pe anul 2011. 

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

5, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru şi o abţinere (a domnului 

consilier Adrian Atomei). 
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1. Proiect de hotărâre privind elaborarea documentaţiei în vederea întocmirii 
P.U.D. – Etajare corp imobil, amenajare pensiune şi construire corp nou locuinţă în 
Braşov, str. De Mijloc nr. 85. 
 
 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 acceptarea donaţiei nr. 2.006/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Ciornea Florin Mircea şi Istrati Ciornea Victoria. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.108/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Pop Ion Sorin şi Pop Mona. 
  
 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. 2.109/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Durbalau Constantin Ciprian. 
  
 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. 2.230/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Zaharia Rareş Bogdan şi Zaharia Claudia. 
 

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. 2.874/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Dumitrica Gabriel. 
  
 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 completarea H.C.L. nr. 123/2009, privind aprobarea 
Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 

5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru şi o abţinere (a 

domnului consilier Adrian Atomei). 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul 
Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a 
instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov. 
  
 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. 

 
9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Apollonia Hirscher nr. 9, apartament 
10, deţinut de Proca Cătălin Dumitru. 
  
 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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10. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. 
Aluniş nr. 2, în vederea realizării unui acces din exterior către S.C. A+Servicii 
Termo 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. 

 
11. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în Braşov, str. 13 
Decembrie nr. 125, către Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 

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

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul de asociere în participaţiune nr. 256/2006, încheiat între S.C. Tâmpa 
S.A. şi 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. 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul de asociere în participaţiune nr. 481/2011 încheiat între S.C. Lefrumarin 
S.R.L. şi 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. 

 
14. Proiect de hotărâre privind sistarea eliberării autorizaţiilor de construire şi 
certificatelor de urbanism în zona reglementată prin P.U.Z. (plan urbanistic zonal) 
“Reactualizare P.U.Z. Tractorul VII” aprobat cu H.C.L. nr. 447 din 29 iunie 2009 
până la aprobarea P.U.Z. modificator “Tractorul VII”. 
  
 
 Doamna Preşedinte de şedinţă – Maniela Ionescu propune amânarea acestui 

punct, ca urmare a discuţiilor purtate în cadrul comisiilor de specialitate, având 

în vedere că societatea care a câştigat licitaţia referitoare la acest P.U.Z. 

urmează a depune în luna decembrie documentaţia necesară elaborării proiectului. 

  Supusă la vot, această propunere se aprobă cu votul tuturor consilierilor 

prezenţi. 

 
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, Aleea 
Constructorilor nr. 4, în vederea darea în folosinţă gratuită către Asociaţia 
Educatoarelor din România a unui spaţiu 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. 

 
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov – 
noiembrie 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. 

 
17. Proiect de hotărâre privind plata din bugetul local a contravalorii chiriei 
pentru profesorul care predă limba spaniolă în cadrul Colegiului Naţional “Unirea” 
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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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu 
în Poiana 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. 

 
19. Proiect de hotărâre privind predarea-preluarea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a inventarului bunurilor realizate prin programul ISPA – 
Compania Apa. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 

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

 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii “Amenajarea de staţii capăt de linie pentru 
mijloacele de transport în comun”. 

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

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

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Dezvoltare zona economică 
Braşov Nord – Centrul de afaceri, transfer tehnologic şi incubator de afaceri” din 
Municipiul 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. 

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiectul “Dezvoltare zona economică Braşov Nord – Centru de afaceri, transfer 
tehnologic şi incubator de afaceri”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 

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

 
23. Proiect de hotărâre privind plata diferenţei cotizaţiei pentru anul 2011, 
datorată de Municipiul Braşov – membru în Asociaţia “Comitetul de Organizare a 
Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) – Ediţia de Iarnă 2013”. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 

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

 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiectul “Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în unităţile de învăţământ şi pe domeniul 
public din Municipiul Braşov” după evaluarea tehnică şi financiară. 
 

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

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

 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltueililor legate de 
proiectul “Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloacele de transport în 
comun”. 
 

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

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

 
26. Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a celei de-a XII-a ediţii a 
Spectacolului de Crăciun, organizat de Opera 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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Doamna Preşedinte de şedinţă – Maniela Ionescu reaminteşte că printr-o 

hotărâre Consiliul Local a stabilit ca instituţiile de cultură aflate în subordinea 

acestuia să prezinte un plan referitor la activitatea pe care o desfăşoară, astfel 

încât în cazul în care se constată că o anumită unitate nu a respectat acest 

program, să nu mai beneficieze de subvenţii de la bugetul local. 

 
27. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Braşov domnului Balint Ferenc. 

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

iar în urma votului a fost în unanimitate. 

 
28. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 575/2011, prin care s-au 
aprobat proiectul şi cheltuielile 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. 

 
Comisarul şef Mircea Popa – Şeful Poliţiei Municipiului Braşov a depus o 

listă care cuprinde 32 de zone ce sunt insuficient iluminate şi unde s-au petrecut, 

de-a lungul timpului, diverse furturi sau acte de violenţă. Oamenii legii consideră 

că lipsa becurilor de pe străzi îi invită pe infractori să îşi desfăşoare 

activitatea şi au cerut edililor să ia măsuri pentru rezolvarea acestei probleme.  

“Pentru a susţine acest proiect de modernizare integrată a sistemului de 

iluminat public vreau să vă rog ca pe viitor, în limita posibilităţilor, dacă este 

necesară expertiza şi experienţa noastră profesională, în cadrul comisiilor să fim 

consultaţi, întrucât, prin prezenţa noastră permanentă în teren, putem să vă aducem 

informaţii din cele mai noi şi veridice în ceea ce priveşte locurile unde iluminatul 

public are de suferit sau locurile unde, din cauza iluminatului public ne confruntăm 

cu comiterea de infracţiuni. 

Vreau să vă rog, de asemenea, în ceea ce priveşte montarea şi amplasarea 

sistemelor de supraveghere video, să avem în vedere faptul că ne gândim în primul 

rând la siguranţa copiilor prin amplasarea acestor sisteme de supraveghere în zona 

şi în incinta instituţiilor de învăţământ; ne gândim la siguranţa rutieră, şi aici 

avem în vedere accesul în Municipiul Braşov şi punctele de ieşire din Municipiul 

Braşov, care sunt absolut necesare a fi supravegheate video din punct de vedere al 

intrărilor-ieşirilor în şi din Municipiul Braşov; avem în vedere siguranţa 

turiştilor – şi aici mă refer la zona Centrului Istoric, şi nu numai, pentru că avem 

probleme în zona centrală, începând de la Aleea Brediceanu şi până la Aleea După 

Ziduri; de asemenea, mă gândesc la siguranţa vârstnicilor, şi aici menţionez zona 

parcurilor, care trebuie absolut supravegheate; şi nu în ultimul rând la siguranţa 

cetăţenilor în general, care se referă la amplasarea unor astfel de sisteme de 

supraveghere în zona pieţelor. 

În permanenţă suntem în contact cu situaţia operativă din Municipiul Braşov 

pe care în acest moment o ţinem sub control şi încercăm în cel mai eficient mod să o 

stăpânim, şi de aceea, ori de câte ori se pune în discuţie subiectul “siguranţă”, vă 

rog să ne aveţi în vedere – atât pe noi, cât şi pe colegii de la Poliţia Locală”. 
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29. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 576/2011, prin care s-au 
aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării 
investiţiei “Modernizare 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 modificarea H.C.L. nr. 364 din 31 mai 2011, privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locare aplicabile în anul fiscal 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 cu 22 voturi pentru şi o 

abţinere (a domnului consilier Adrian Atomei). 

 
31. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe 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 listei cuprinzând solicitanţii 
îndreptăţiţi să primească în anul 2012 o locuinţă socială. 
 
 

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

şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru şi o abţinere (a 

domnului consilier Adrian Atomei). 

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor 
sociale pentru persoanele vârstnice. 
 
 

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

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

 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 71/2011, prin care s-au 
aprobat Organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare 
Creşe. 
 

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

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

 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 435/2011, privind aprobarea 
organigramei şi a statului 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 cu 22 de voturi pentru şi o abţinere (a 

domnului consilier Vasile Kraila). 

 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 66/1999, republicată, prin 
care s-a aprobat Regulamentul de creştere şi deţinere a 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 cu 22 de voturi pentru şi o abţinere (a 

domnului Adrian Atomei). 
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37. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii formulate de numiţii Feher 
Codruţ Alin şi Dumitriu Claudiu Lucian împotriva H.C.L. nr. 46/2002, republicată, 
prin care s-a aprobat înfiinţarea 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 cu 22 voturi pentru şi un vot împotrivă (al 

domnului consilier Adrian Atomei). 

 

38. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii formulate de numţii Feher 
Codruţ Alin şi Dumitriu Claudiu Lucian împotriva H.C.L. nr. 159/2010, republicată, 
privind stabilirea tarifelor pe operaţiuni a activităţilor desfăşurate de Serviciul 
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 cu 22 voturi pentru şi un vot împotrivă (al 

domnului consilier Adrian Atomei). 

 

39. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii formulate de numiţii Feher 
Codruţ Alin şi Dumitriu Claudiu Lucian împotriva H.C.L. nr. 66/1999, republicată, 
pentru aprobarea Regulamentului de creştere şi deţinere a 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 cu 22 voturi pentru şi un vot împotrivă (al 

domnului consilier Adrian Atomei). 

 
40. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat 
în Braşov, str. Islaz 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. 

 
41. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, str. Gospodarilor nr. 3, bl. 11, către SCM Tricomprest 
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. 

 
42. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, str. Carpenului nr. 1, bl. A3C, către SCM Tricomprest 
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. 

 
43. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent locuinţei 
situată în Braşov, str. General Dumitrache nr. 3, către Iremia Emil şi Nicoleta 
Silvica. 
 

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 terenului aferent spaţiului 
comercial nr. 2 situat în Braşov, str. Liviu Cornel Babeş nr. 1, bl. 5, către SCM 
Atcom 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. 

 
 
 



9 
 
45. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial nr. 3 situat în Braşov, str. Liviu Cornel Babeş nr. 1, bl. 5, către SCM 
Atcom 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. 

 
46. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial nr. 4 situat în Braşov, str. Liviu Cornel Babeş nr. 1, bl. 5, către SCM 
Atcom 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. 

 
47. Proiect de hotărâre privind vânzarea cabinetelor medicale situate în Policlinica 
Astra, B-dul Saturn nr. 43, conform O.U.G. nr. 68/2008. 
 

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

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

 
48. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 674/2011, prin care care s-a 
aprobat alipirea terenurilor situate în Braşov, str. Mihai Viteazu 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. 

 
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, 
str. Politehnicii nr. 3. 
 

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 dezmembrării terenului situat în Braşov, 
str. Dobrogeanu Gherea 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 dezmembrării terenului situat în Braşov, 
str. Prahova f.n. 
 

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

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

 
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, 
str. Olteţ nr. 6. 
 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului situat în Braşov,    
B-dul 15 Noiembrie nr. 75. 
 

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 dezmembrării terenului situat în Braşov, 
B-dul Saturn nr. 32B. 
 

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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55. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării pe apartamente a imobilului 
situat în Braşov, B-dul Gării nr. 15. 
 

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

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

 
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
str. Inului nr. 9. 
 

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 dezlipirii imobilului situat în Braşov, 
str. Lungă nr. 75. 
 

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 dezlipirii imobilului situat în Braşov, 
str. Constantin Brâncoveanu nr. 45. 
 

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

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

 
59. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 
a terenului situat în Braşov, str. Şcolii f.n. 
 

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

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

 
60. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 
a terenului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu 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. 

 
61. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 
a terenului situat în Braşov, str. Dobrogeanu Gherea 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. 

 
62. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 
a imobilului situat în Braşov, Drumul Institutului. 
 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
63. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 
a imobilului-teren situat în Braşov, str. Berzei nr. 5. 
 

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 darea în administrare către Administraţia Naţională 
Apele Române – Administraţia bazinală de apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Braşov, a imobilului-teren situat în Braşov, str. Karl Lehmann nr. 30. 
 

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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65. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilelor aferente obiectivului de 
investiţii “Ocolitoarea Municipiului Braşov – Sector DN11 – DN13”, din proprietatea 
publică a Municipiului Braşov în domeniul public al Statului. 
 

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

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

 
66. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de 
Cooperative Tehnică SCM Braşov. 
 

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 revocarea H.C.L. nr. 108/2003, prin care s-a aprobat 
darea în administrare a terenului situat în Poiana Braşov către Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Braşov. 
 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Domnul Primar – George Scripcaru invită membrii Consiliului Local, şi nu 

numai, să participe la evenimentele care se vor desfăşura pe parcursul lunii 

decembrie. Astfel, de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României în Municipiul Braşov 

se vor derula câteva manifestări ocazionate de marcarea acestei zile: “de la orele 

11.00, se desfăşoară în Piaţa Tricolorului un ceremonial militar, cu intonarea 

Imnului de Stat al României, în prezenţa oficialilor judeţului; în Piaţa Sfatului, 

începând cu orele 16.00 vor fi prezenţi: orchestra “Plaiuri Transilvane”, grupul de 

solişti “Ţara Bârsei” precum şi ansamblurile folclorice “Poieniţa”, “Korona”, 

“Zorba” şi “Şipot Ardelean”; iar ce la orele 18.00 are loc retragerea militarilor cu 

torţe”. Totodată, reaminteşte consilierilor locali că în data de 6 decembrie va avea 

loc aprinderea bradului din Piaţa Sfatului, urmată de aprinderea celui din Piaţa 

Unirii. Pe lângă centrul oraşului, braşovenii vor putea admira şi Cetăţuia 

Braşovului, care va fi frumos iluminată de reflectoare. Toate acestea vor fi 

completate de concertul susţinut de Direcţia 5, Corul Unison, precum şi de spectacol 

de colinde ce-l va avea ca protagonist pe Ştefan Hruşcă. 

 
Doamna Mariana Topoliceanu – director al Direcţiei de Servicii Sociale ţine 

să mulţumească pentru posibilitatea de a prezenta un film extraordinar despre 

persoanele cu handicap, ţinând seama că sâmbătă – 3 decembrie - este Ziua 

Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, arătând în acest fel ce se poate face 

şi cât de puţin “ne-ar costa pe fiecare dintre noi să luptăm pentru promovarea 

drepturilor şi incluziunea lor socială”. 

În Braşov, anul trecut a luat fiinţă trupa “Just Dance”, prin selectarea a 

şapte persoane cu dizabilităţi. Aceştia au reprezentat Braşovul cu foarte mare 

succes, alături de şapte persoane – dansatori semiprofesionişti, la un festival 

european pentru promovarea prin artă şi cultură a persoanelor cu handicap. Anul 

trecut au făcut o reprezentaţie pe tema “Dragoste şi diferenţă” – West Size Story, 

iar anul acesta tema a fost cinema şi au prezentat “James Bond”. Se doreşte ca şi în 

România să se organizeze un astfel de eveniment, deoarece implicaţiile financiare nu 

sunt foarte mari, iar aceste persoane au nevoie de sprijinul nostru. “Sunt persoane 

care au învins în viaţă, doi dintre ei, care se află aici în sală, au o viaţă 

activă, sunt integraţi pe piaţa muncii şi, dacă în Braşov ar exista mai multe centre 

de asistenţă comunitară, centre în care ei să poată avea acces la serviciile de 

recuperare, cu siguranţă şi viaţa lor ar fi mult mai bună”. 
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Domnul viceprimar Adrian Gabor subliniază că, datorită succesului obţinut, 

trupa “Just Dance” a primit invitaţia de a susţine reprezentaţii atât în Estonia cât 

şi în Italia. Totodată, domnul viceprimar mulţumeşte consilierilor locali care şi-au 

adus contribuţia în vederea deplasării acestor tineri la Tours în Franţa. 

 

 
Doamna Preşedinte de şedinţă – Maniela Carmen Ionescu mulţumeşte pentru 

participare şi declară închise lucrările şedinţei. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mirela Hogaşi 
 
 


