
1 
       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 21 decembrie 2011 

 

 

Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru data 

de 21 decembrie 2011, orele 15.00, 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 “Monitorul Expres” în data de 16-17 decembrie 2011. 

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

totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 26, absentând domnul consilier Adrian 

Atomei, precizând 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. 

 

În deschiderea şedintei, domnul Primar – George Scripcaru realizează o scurtă 

prezentare a pilotului de Formula II – Mihai Marinescu, care, în prezent este student 

în ultimul an la Universitatea “Transilvania”, secţia Autovehicule Rutiere şi membru 

activ al echipei Bluestreamline a universităţii braşovene, participând la competiţia 

Formula Student. 

A debutat în motorsport în anul 2000, reuşind să adune un palmares 

impresionant. În sezonul 2011, Mihai Marinescu a luat startul în Campionatul Mondial 

FIA Formula 2, iar în cele 16 curse ale campionatului, Mihai a reuşit să se claseze 

de zece ori între primii cinci, obţinând trei locuri III şi o victorie absolută. De 

asemenea, s-a clasat pe locul V al Clasamentului General al FIA Formula 2, cu un 

total de 138 de puncte, fiind remarcat de întreaga presă internaţională pentru 

performanţele sale. 

 

Mihai Marinescu a făcut cadou Consiliului Local şi municipalităţii prima cupă 

câştigată în sezonul competiţional 2011, la o cursă desfăşurată în Austria, în semn 

de apreciere pentru sprijinul financiar acordat, în ultimii ani, în vederea 

participării la competiţiile de profil. “Nu aş fi ajuns până aici dacă nu aş fi avut 

mereu înţelegere şi susţinere din partea dumneavoastră! De aceea, m-am luptat mereu 

să nu dezamăgesc şi să reprezint cu cinste însemnele Braşovului, cu care îmi sunt 

inscripţionate costumul şi maşina de concurs”. 
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Domnul Primar – George Scripcaru a mai afirmat că Mihai Marinescu este unul 

dintre promotorii Braşovului în afara graniţelor şi că “rezultatele sale sunt cu atât 

mai merituorii, cu cât este singurul român participant la astfel de competiţii. Noi 

îi vom acorda ajutorul ori de câte ori va avea nevoie!. Suntem mândri de el, fiindcă 

dincolo de faptul că reprezintă România, în primul rând, reprezintă Braşovul şi duce 

numele oraşului nostru mai departe, având inscripţionat atât pe echipament, cât şi pe 

monopost numele Braşovului”. 

 

Domnul consilier Hathazi Ladislau a propus ca trofeul să fie amplasat într-un 

loc public, unde să poată fi admirat de toţi braşovenii şi totodată a dorit să afle 

care este utilitatea tehnică a echipamentului folosit. 

 

Mihai Marinescu informează că “aceste” costume, în afară de faptul că conţine 

toţi sponsorii fiecărui pilot în parte, sunt şi rezistente la foc, sunt acoperite cu 

un strat chimic care rezistă până la 30 de secunde împotriva focului”. 

 

Domnul consilier Stelian Manolache este de părere că pentru a participa la o 

cursă, cum este cazul domnului Marinescu, trebuie să ai anumite calităţi - “înainte 

de toate stăpânire de sine, să fii o persoană cu o gândire corectă, să înveţi foarte 

bine un traseu, şi mai ales să fii atent să nu greşeşti”, toate arătând că domnul 

Marinescu îndeplineşte toate cerinţele pentru a fi un campion. “Ne bucurăm din tot 

sufletul că în România apar astfel de campioni, iar Comisia 4 îşi exprimă satisfacţia 

că va acorda sprijinul pentru tot ceea ce faceţi dumneavostră, nu numai pentru 

Braşov, ci şi pentru România”. 

 

Domnul Radu Jica s-a declarat un fan al lui Mihai Marinescu şi un pasionat al 

automobilismului, care i-a urmărit cu interes evoluţia, afirmând în acest sens că 

este pilotul român care, în acest moment, se află cel mai aproape de Formula I şi ar 

trebui “să ne mândrim cu el, să-i fim alături şi în continuare”. 

 

Doamna consilier Minerva Gurgu înmânează, cu ocazia Sărbătorilor, fiecărui 

consilier local câte o felicitare din partea vârstnicilor beneficiari ai serviciilor 

centrelor de zi şi de îngrijire la domiciliu, iar ca un preambul al acţiunilor care 

se vor desfăşura în anul 2012 (anul îmbătrânirii active), le adresează acestora 

rugămintea de a-şi aduce o minimă contribuţie în vederea sprijinirii acestor 

persoane. 

 

Preşedintele şedinţei – doamna Carmen Ionescu supune aprobării Consiliului 

Local procesele-verbale ale şedinţelor din: 28 octombrie 2011, 30 noiembrie 2011 şi 

din 19 decembrie 2011, acestea obţinând unimitate “pentru”. 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare sunt înscrise 50 de puncte, din care au 

fost retrase 3 (punctele 21, 34 şi 39), iar 2 incluse ca şi puncte suplimentare. 

Ordinea de zi este supusă la vot şi se aprobă în unanimitate. 
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Se supun analizei şi aprobării punctele introduse pe ordinea de zi 

suplimentară. 

 
 

Punctul 1 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov la 

majorarea capitalului S.C. Aerodromul “Iosif Silimon” S.A. 

 

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

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

 
Punctul 2 suplimentar: 
 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea publică a Municipiului 

Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Pieţii 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. 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire 
locuinţe individuale, str. Merilor f.n., Braşov”. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire 
locuinţă şi împrejmuire, str. Merilor nr. 5J7, 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 respingerea reclamaţiei administrative formulată de 
Ticuşan Nicolae şi Ticuşan C. Mihai, împotriva H.C.L. nr. 71/2009, prin care s-a 
aprobat documentaţia “Reactualizare P.U.Z. – str. Fânarului, 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 acceptarea donaţiei nr. 3.325/2010 
şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de Voicu Maria. 
  
 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. 1.192/2011 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de Ţigău Cornelia. 

 
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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6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.208/2011 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de Vlasa Laurenţiu şi 
Vlasa Simona Claudia. 

  
 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 acceptarea donaţiei nr. 1.220/2011 şi trecerea în 
domeniul privat al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Banciu Simion şi Banciu Domnica. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.225/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Baboş Florin şi Baboş Alexandra Niculina. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.375/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă 
drum, donate de Geppini Claudio. 
  
 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. 1.829/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă 
drum, donate de Borozan Camelia Corina şi Borozan Alin Ovidiu. 
  
 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 acceptarea donaţiei nr. 3.195/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Gabrielli Gheorghe şi Gabrielli Silvia. 
  
 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. 3.723/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Cioropariu Emil şi Cioropariu Marilena. 
  
 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. 3.287/2011 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Dumitru Ioan şi Dumitru Mariana. 
  
 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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14. Proiect de hotărâre privind concesionarea laboratoarelor de tehnică dentară 
situate în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

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

Comisia 1 – “concesionarea se face pe 3 ani”). 

 
15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Braşov, în vederea casării, a unor mijloace fixe aflate în administrarea 
R.A.T. Braşov şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al 
Municipiului Braşov, cap. A-F. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
16. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă grautită către Poliţia Locală 
Braşov, a sălii de sport situată în Braşov, str. Zizinului nr. 144. 
  
 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. 

 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi a structurii personalului 
nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov pentru anul 
şcolar 2011-2012. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din sumele rezultate ca urmare 
a închirierii imobilelor proprietatea publică a Municipiului Braşov, aflate în 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ce vor reveni 
bugetelor proprii ale acestora. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului 
Municipiului Braşov în luna decembrie 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 – 
decembrie 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. 

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile din bugetul 
Municipiului Braşov a proiectelor sportive. 
  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociaţia “Sport 
Club Corona 2010” Braşov. 
 

 Comisia 1 formulează următorul amendament: “Menţinerea cotizaţiei la nivelul de 

10.000 euro/an/membru (H.C.L. nr. 166/2011), apoi discuţie la buget – în ianuarie, 

odată cu prezentarea execuţiei pentru 2011”. 
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Domnul Primar – George Scripcaru precizează că a propus această contribuţie 

pentru a evita o situaţie de genul celei de la începutul anului 2011 (când ne-am 

aflat în imposibilitatea de a plăti cheltuielile de funcţionare ale sportivilor în 

special, din cauza faptului că ceilalţi parteneri ai Asociaţiei “Sport Club Corona 

2010 Braşov” nu şia-u achitat contribuţia lor conform statutului care stă la baza 

funcţionării asociaţiei). Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive se 

derulează după aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2012, astfel încât în 

prima parte a anului, în plin sezon competiţional, există riscul lipsei de finanţare. 

 

Domnul consilier Lucian Ionescu este de părere că s-ar fi aflat în cunoştinţă 

de cauză (ar fi fost mai informat) dacă această discuţie şi analiză s-ar fi realizat 

în cadrul comisiei de specialitate în prezenţa celor desemnaţi să se ocupe de această 

activitate. De fapt, ceea ce s-a propus la şedinţa comisiei a fost ca această 

situaţie să nu fie blocată, să se continue cu aceeaşi cotizaţie, iar în luna ianuarie 

să se efectueze această analiză, ca urmare a întrunirii adunării generale a 

asociaţiei. Domnul consilier precizează, de asemenea, că “avizul comisiei este unul 

consultativ, nu trebuie să treacă la vot”, ocazie cu care, în numele comisiei 

economice, retrage amendamentul, cu menţiunea că această situaţie necesită o analiză 

în prima lună a anului viitor. 

 

Domnul consilier Liviu Lupu consideră că raţionamentul este just, însă este o 

regulă foarte clară în orice asociaţie, şi anume aceea potrivit căreia toţi membrii 

fondatori sau asociaţi trebuie să-şi plătească cotizaţia la zi. Analiza ar trebui să 

plece de la “cine sunt acei membri fondatori care nu şi-au plătit cotizaţia, dacă 

doresc sau nu să o plătească”. 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate, în forma propusă de executiv. 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe 
cablu din Poiana Braşov în seszonul de iarnă 2011-2012. 
 

Domnul consilier Mihai Ciprian David îşi exprimă satisfacţia că proiectul 

privind domeniul schiabil din Poiana Braşov îşi găseşte finalizarea, specificând că 

acest mandat ar putea fi cel mai fructuos din istoria Consiliului Local, din puct de 

vedere al investiţiilor în infrastructura municipiului, dacă se ia în calcul şi 

partea cu Aeroportul. Vis-à-vis de acest proiect de hotărâre, domnul consilier 

precizează că cele 200 de cartele de protocol eliberate pentru S.C. Ana Teleferic 

S.A. sunt mult prea multe, propunând ca societatea comercială să primească numai 50 

de cartele de protocol, faţă de cele 200 propuse iniţial.  

 
Domnul Primar – George Scripcaru a explicat că această societate nu a cerut 

un număr exact de cartele gratuite, însă s-a ales această variantă cu 200 de cartele 

pentru că şi municipalitatea primeşte acelaşi număr, în condiţiile în care are o 

capacitate de transport pe cablu în Poiană mai mică decât societatea menţionată, cel 

puţin deocamdată. Domnul Primar propune ca numărul cartelelor eliberate pentru S.C. 

Ana Teleferic S.A. să se limiteze la 100, iar restul de 100 să revină municipalităţii 

(pe lângă cele 200 alocate deja).  
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De asemenea, domnul Primar le-a adresat consilierilor locali invitaţia de a 

participa în data de 26 decembrie, orele 14.00, la deschiderea oficială a sezonului 

de iarnă în Poiana Braşov şi inaugurarea domeniului schiabil după investiţiile 

realizate în ultimii doi ani. Extinderea domeniului sciabil este cea mai complexă 

lucrare care s-a derulat în Braşov în ultimii 20 de ani, iar finalizarea ei în 

condiţii optime şi în termen a fost un “pariu pe care Braşovul l-a câştigat”. “Odată 

cu finalizarea acestui proiect s-a demonstrat nu doar că avem cel mai mare şi modern 

domeniu schiabil din România sau că ştim să gestionăm investiţii astfel încât 

lucrările să se desfăşoare în condiţii foarte bune şi într-un timp optim, ci că ştim 

să investim inteligent în lucrări care creează locuri de muncă şi aduc beneficii 

economice unei întregi zone. Braşovul îşi doreşte să devină unul dintre cele mai 

importante centre turistice din această zonă a Europei, iar cu acest domeniu 

schiabil, care oferă condiţii la aceleaşi standarde ca în ţările cu tradiţie în 

domeniu (Austria, Elveţia), acest lucru este posibil”. “Am participat împreună la 

toate etapele, indiferent ce spun unii sau alţii. Urmează desecretizarea tuturor 

aspectelor investiţiei, astfel încât să nu existe interpretări pe modelul 

Patinoarului Olimpic, născute din frustrare şi invidie. Este o componentă a 

Festivalului Olimpic al Tineretului European 2013, unde Braşovul reprezintă România 

în Europa, şi care este cel mai important eveniment sportiv din România, după 

Universiada din ’81. Tot ceea ce s-a realizat este în regulă, la cel mai mic detaliu, 

lucru constatat atât de Curtea de Conturi cât şi de Direcţia Naţională de 

Anticorupţie”. 

 

Domnul consilier Hathazi Ladislau declară faptul că este mândru că este 

braşovean şi că oraşul nostru este cel mai frumos din România, subliniind totodată că 

în anii ‘60-’70 Poiana Braşov a reprezentat un circuit internaţional, se organizau 

concursuri de coborâre şi de slalom uriaş, care făceau parte din campionatul 

european, iar acest Festival Olimpic al Tineretului European din 2013 va reprezinta 

revenirea Poienii Braşov în acest circuit care este benefică pentru Braşov. 

 

Domnul Primar – George Scripcaru face cunoscut că în luna februarie Braşovul 

va primi vizita domnului Octavian Morariu (Preşedintele Comitetului Olimpic şi 

Sportiv Român) şi a unui organizator din partea Comitetului Olimpic European în 

vederea verificării lucrărilor executate precum şi a atribuirii unei denumir de 

pârtie în Poiana Braşov. 

 

Domnul consilier Mihai Ciprian David atrage atenţia supra faptului că această 

denumire trebuie aleasă astfel încât să nu coincidă cu numele dat unui alt domeniu 

schiabil din Europa, şi propune ca atunci când se va face acest lucru să se ia în 

calcul şi numele unui campion român. 

 

Doamna consilier Minerva Gurgu, făcând referire la campionul mondial 

universitar din 1951 – maestru emerit al sporturilor – predeleanul Mihai Bâră (80 de 

ani), consideră că numele acestei legende a schiului românesc să fie atribuit uneia 

dintre pârtiile din Poiana Braşov. 
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Domnul Primar – George Scripcaru îi aduce la cunoştinţă doamnei consilier 

Minerva Gurgu că a luat legătura cu fiul domnului Mihai Bâră, care locuieşte în 

Andorra, şi care, la rândul său, a făcut performanţă în acest sport, deţinând titlul 

de cel mai tânăr antrenor român din toate sporturile; ocazie cu care i-a propus să 

preia conducerea executivă a Comitetului de organizare a jocurilor olimpice din 2013, 

care se vor desfăşura la Braşov. Cu toate că nu poate onora această propunere, acesta 

va face tot ce este posibil în vederea promovării acestei competiţii, care reprezintă 

pentru România intrarea în circuitul internaţional în materie de sporturi de iarnă. 

 
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, cu amendamentul formulat şi 

însuşit de executiv. 

 
25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 754/2011, 
referitor la alocarea sumelor necesare pentru finanţarea 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. 

 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii asocierii încheiate în baza 
H.C.L. nr. 494/2004. 
  
 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. 

 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii asocierii încheiate în baza 
H.C.L. nr. 762/2005. 
 

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. 

 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii asocierii încheiate în baza 
H.C.L. nr. 92/2006. 

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

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

 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de servicii pentru anul 2012 
privind transportul public local de călători 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. 

 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 
din cadrul Direcţiei Fiscale 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. 

 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliţiei Locale Braşov la 
derularea Proiectului Transnaţional HERA “Optimizarea Managementului de Poliţie 
privind msăurile de combatere a violenţei domestice”. 
 

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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32. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 
303/15.08.2002, având ca obiect prelungirea contractului de închiriere cu S.C. Ferma 
Stupini UTB S.A., pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 1 ianuarie 2012, necesar 
Adăpostului pentru câini fără stăpân. 
 

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 încheierea unui act adiţional la Acordul de Asociere 
în vederea derulării activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân pe teritoriul 
Municipiului Braşov, încheiat între Municipiul Braşov şi Asociaţia de protecţie a 
animalelor “Milioane de Prieteni”, având ca obiect prelungirea acestuia până la data 
de 31 decembrie 2012. 
 

Comisia 1 a făcut următoarea precizare: “Solicităm un raport de activitate 

pentru anul 2011”; acest lucru a fost consemnat, urmând a se informa Serviciul Public 

Poliţia Animalelor despre acest lucru. 

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 acordarea, decontarea şi cuantumul abonamentelor pe 
toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă 
în Municipiul Braşov pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii 
personali ai acestora. 
 

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. 

 
36. Proiect de hotărâre privind asociaţiile şi fundaţiile care administrează unităţi 
de asistenţă socială, îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 
2012. 
 

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

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

 
37. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 68/2011 prin care s-au aprobat 
organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor, pe anul 2011. 
 

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

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
38. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 735/2010, prin care s-a 
aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile 
publice amenajate din Municipiul Braşov. 
 

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

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

 
40. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Braşov, str. 
Mălăieşti nr. 5, către Dumitru Cristian Paul. 
 

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 trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Braşov a terenurilor afectate de obiectivul de investiţie “Varianta de 
ocolire a Municipiului Braşov, tronson I – DN1 – DN11”. 
 

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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42. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, 
domeniul public, a imobilului situat în Braşov, str. Poiana Soarelui 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. 

 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, 
Piaţa Sfatului nr. 24. 
 

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

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

 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în Braşov, 
Poiana Braşov 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. 

 
45. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi ieşirea din indiviziune a imobilului 
situat în Braşov, str. Laminoarelor 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. 

 

46. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilelor aferente obiectivului de 
investiţii “Ocolitoarea Municipiului Braşov – tronson 1 – Sector DN1 – DN11” 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. 

 
47. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 668/29 octombrie 2010, prin 
care s-a aprobat alipirea imobilelor situate 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. 

 
48. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 657/2011, prin care s-a 
aprobat vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu altă destinaţie situat în 
Braşov, str. Uranus nr. 15, sc. A, ap. 4, către Mureşan Anca Elena. 
 

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

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

 
49. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 393 din 17 iunie 2011, prin care 
s-a aprobat vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în 
Braşov, str. Republicii nr. 26, către S.C. Ceracom S.R.L. 
 

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

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

 
50. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 445 din 29 iulie 2011, prin care 
s-a aprobat vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu altă destinaţie situat 
în Braşov, str. Lungă nr. 54, către S.C. Narciseli 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. 
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  Domnul Primar – George Scripcaru informează că a fost semnat proiectul de 

finanţare pentru Căminul de Persoane Vârstnice din Noua în vederea realizării, 

modernizării şi dotării acestuia cu aparatatură medicală. Totodată, le mulţumeşte 

domnilor consilieri locali pentru modul în care au colaborat în anul în curs, şi nu 

numai, ţinând seama că se încheie un an bun din punct de vedere al execuţiei 

bugetare; în ceea ce priveşte veniturile, încă de la începutul lunii decembrie avem 

100% încasări pe venituri prognozate, la toate acestea fiind părtaşi consilierii 

locali şi executivul Primăriei Municipiului Braşov deopotrivă. 

 
 

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 
 
 
 


