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        R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

           BRAŞOV 

 

PROCES-VERBAL 

                          Încheiat în şedinţa de urgenţă  a Consiliului Local Braşov 

din data de 09  mai  2012 
 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 09 mai  2012 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 “Transilvania  Expres” în data de  08  mai  2012. 

 

             Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

prezenţa, din totalul de 26 de consilieri fiind prezenţi 19, absentând domnii 

consilieri: dl consilier Raţă Ionel Mircea, dl consilier Chiciudean Teodor, dl 

consilier Atomei Adrian, dl consilier David Mihai Ciprian,  dl. consilier Ghirdă 

Mihai Ioan şi dl. Lupu Liviu, doamna consilier Ţop Ferghete Carmen Florina,  

precizând că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.  

  La şedinţă participă şi domnul Primar – George Scripcaru. 
 

  Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare sunt  înscrise 13 de puncte şi 12 
suplimentare . 
              Se supun analizei şi aprobării punctele  introduse  pe ordinea de zi. 

 

Punctul nr. 1  suplimentar 

Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor de transformare a RAT Braşov, 

în operator regional pentru Serviciul de transport public integrat  în zona 

metropolitană Braşov. 

Domnul Primar - George Scripcaru precizează în legătură cu acest 

proiect faptul că, RAT acţionează pe raza Municipiului Braşov pe un număr de 

linii şi un parc auto, cu autobuze şi troleibuze mari şi mici, în următoatrea  
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perioadă se va transforma RAT în operator regional, se va extinde 

activitatea de transport public de persoane în regim organizat şi în alte localităţi 

din zona metropolitană. Aceste lucrări presupun câteva etape care se  vor 

parcurge începând cu elaborarea unor studii de fezabilitate şi oportunitate care va 

duce la o anumită situaţie privind structura parcului auto, a dotării, a logisticii şi  

se va discuta  cu toate localităţile din jurul Braşovului fiind necesară şi emiterea 

unei hotărâri de consiliu local din localitatea respectivă, pentru ca aceste 

localităţi să devină acţionari ai regiei de transport în cotă parte fiecare pe baza 

deciziilor care se vor lua începând cu manegementul RAT- ului, tarifele şi cota de 

subvenţionare a transportului public de călători pe liniile aferente în localităţile 

respective, se va stabili prin Adunarea generală sau prin consiliile de 

administraţie care vor conduce acest operator regional, toate datele  începând de 

la structura de personal, posturi şi tarife, în acest fel se vor răsfrânge asupra 

celorlalţi cetăţeni din afara Municipiului Braşov care vor beneficia de anumite 

facilităţi care astăzi sunt valabile numai pentru cetăţenii Municipiului Braşov, 

trebuie să se facă demersurile de înfiinţare de trasformare RAT în operator 

regional, este un proces de lugă durată şi cel mai important lucru este cî se pot 

accesa fonduri nerambursabile pe plan intrgrat de dezvoltare al zonei 

metropolitane pe polul de creştere Braşov. O condiţie pentru a se putea beneficia 

de aceste finanţări este să se elaboreze stratzegia de transport public integrat în 

zona metroăpolitană, iar a doua condiţie este să se facă demersul de transformare 

a RAT în operator regional.   

Domna  consilier – Gurgu Minerva   întrebă dacă elevii şi vârstnicii vor 

putea beneficia de facilităţi şi pe ce perioadă se va desfăşura proiectul Săcele. 

 

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că pentru a putea 

beneficia de facilităţi trebuie să se transforme RAT  în operator regional, Primăria 

Sânpetru va deveni cotă parte ca acţionar la RAT  şi va participa şi la decizii, la 

costuri şi la beneficii. 
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             Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 
Punctul nr. 2  suplimentar 
 

Proiect de hotărâre privind extinderea transportului public local de 
călători efectuat de RAT Braşov, în Zona Metropolitană Braşov - proiect pilot : 
transport în Municipiul Săcele. 

          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului 
a fost aprobat în unanimitate. 
 
        Domnul Primar - George Scripcaru răspunde la întrebarea doamnei Gurgu 
explicând că un prim pas este acordul între cele două primării, se face ascest 
demers pe baza solicitării Primăriei Săcele, în momentul de faţă municipiul Săcele 
deţine un parc auto şi există probleme în privinţa costurilor întrucât autobuzele 
sunt foarte vechi este nevoie să se emită hotărâri de consiliu local de către cele 
două consilii locale, astfel vor putea beneficia de facilităţi elevii şi pensionarii     
din Săcele.  
 
Punctul nr. 3  suplimentar 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transportului gratuit al elevilor 
claselor I – XII curs zi, învăţământ de stat în Municipiul Braşov. 

          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4,  5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate , cu amendamentul comisiei 4  la art 1 se 
înlocuieşte  “toate mijlocaele de transport” cu precizarea “una sau doua linii 
maxim”, iar la art. 2 se va preciza că “absenţele să fie nemotivate”.  
 

Domnul Primar - George Scripcaru  informează că indicatorii privind 
partea demografică sunt negativi, în sensul că numărul de naşteri estwe mai mic 
decât numărul de decese. S-a convenit cu directorii şcolilor, după ce s-a făcut un 
inventar al num ărului de elevi, câţi sunt şi câţi utilizează mijloace de transport în 
comun, să nu mai existe motiv că nu au cu ce să ajungă la şcoală, o condiţie este ă 
nu aibă absenţe nemotivate, ficare şcoală va face un inventar. 

 
Punctul nr. 4  suplimentar 
 
 
            Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de 
transport în comun persoanelor vârstnice şi pensionarilor cu domiciliul stabil în 
municipiul Braşov. 
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Domnul Primar - George Scripcaru precizează că se face acest lucru din 
semestrul 2 al anului 2012, se ştie că pensionarii din Braşov au gratuitate 50% din 
costul unui bilet se aplică această măsură pentru categotria de pensionari care au  
venitul din pensie până la 800 RON  cu raportarea la punctul de pensie de 732 
RON. 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
Punctul nr. 5  suplimentar 
 
 
                    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri 
şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT RA pe anul 
2012. 
 
             Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,  5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate  
 
 
Punctul nr. 6  suplimentar 
 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică imobil situat în 
Braşov, str. N.Bălcescu nr. 62.  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,  3 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate  
 

 
Punctul nr. 7  suplimentar 

 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent SAD situat 

în Braşov, str. Republicii nr. 8, către Groth – Popescu Veronica. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,  3 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
  

Punctul nr.  8  suplimentar 
  

Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie, teren 
aferent apartamente imobil situat în str. Gării nr. 15.   

 
           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1  şi 5, iar în urma votului 
a fost aprobat în unanimitate 
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Punctul nr.  9  suplimentar 
 

 
Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute în favoarea 

imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 116, identificat cu nr. cad. 124055.  
 

         
  Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1  şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat în unanimitate.  
  

Punctul nr.  10  suplimentar 
 

 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. 

Lungă f.n. (Universitatea Transilvania Braşov). 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1  şi 5, iar în urma votului 

a fost aprobat în unanimitate 
  

 
Punctul nr.  11  suplimentar 
 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Poliţia Locală 

Braşov a spaţiilor de la etajul I şi a unor spaţii de la parter situate în Braşov, str. 
Iuliu Maniu nr. 52, corp D. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 şi 6, iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate 
  

 
Punctul nr.  12   suplimentar 
 

            Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Poliţia 
Locală Braşov a spaţiilor de la etajul I şi a unor spaţii de la parter situate în 
Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D.  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
  
Punctul nr. 1 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov pe 
anul 2012 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 , iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 2 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. 
TETKRON S.R.L. 

 
 
 
 
Domnul consilier Ionescu Lucian  doreşte să se menţioneze în procesul – 

verbal sau să se considere un amendament: în AGA s-a hotărât emiterea unui 

număr de 40.000 de mii de părţi sociale suplimentare, nu se măreţşte valoarea 

nominală a părţii sociale, ci se emite un număr suplimentar de părţi sociale şi 

anume 40.000 de mii în echivalentul sumei de 2 milioane de  lei. 

 

      Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv 

precizează încă un amendament. Astfel se împuterniceşte Primarul Municipiului 

Braşov  să semneze actul adiţional  la actul constitutiv şi la statutul societăţii 

pentru a fi înregistrat la Registrul Comerţului. 

 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,  5 şi  6 , iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate 

 
Punctul nr. 3 al ordinii de zi 
 
              Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/2012, prin care s-a 
aprobat Organigrama şi Statul de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov. 

 
 

            Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi   5 , iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 
Punctul nr. 4  al ordinii de zi 
 
             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici 
aferenţi obiectivului de investiţii “Racordare centrale termice de cvartal zona Sud 
- Est Braşov la reţeaua de transport alimentată de CET Nord”. 

 
 

          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi   6, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 



7 

Punctul nr. 5  al ordinii de zi 
 
              Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 
aferenţi obiectivului de  investiţii  “Branşare Centrala Termica - Bazin Olimpic 
de Înot şi  Sala Sporturilor cu reţea de termoficare”. 
 

 
            Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi   6, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 
 
 
Punctul nr. 6  al ordinii de zi 
 
                Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de achiziţii şi închirieri 
pentru bazele sportive din Municipiul Braşov care intră în programul FOTE. 
 
 
            Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1,  4 şi   5 , iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 
Punctul nr. 7  al ordinii de zi 
 
              Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. Modificator 
UTR 49, Braşov”. 
 
 
           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  2  şi   5 , iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 
Punctul nr. 8   al ordinii de zi 
 
                Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat 
în Braşov, str. Zizinului    nr. 144, către A.D.C.R. 
 
 
              Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4  şi   5 , iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 
Punctul nr. 9   al ordinii de zi 
 
                  Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 545/2012 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Panţîru Ioan şi Panţîru Livia. 
 
             Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1  şi   5 , iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
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Punctul nr. 10   al ordinii de zi 
 
                Proiect de hotărâre privind acceptarea acceptarea donaţiei nr. 334/2012 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria 
de folosinţă drum, donat de SC Trepte SRL. 
 
            Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1  şi   5 , iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 
Punctul nr. 11   al ordinii de zi 
 
              Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov,  Piaţa Sfatului nr. 27, deţinut de 
Tăbîrcă Doru – Ioan. 
 
 
           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1  şi   5 , iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 
Punctul nr. 12   al ordinii de zi 
 
             Proiect de hotărâre privind cesionarea unui număr de 1845 acţiuni 
deţinute de S.C. ECOROM S.R.L. la capitalul social al S.C. FINECO S.A. 
 
 
         Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5  şi   6 , iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 
Punctul nr. 13   al ordinii de zi 
 
                 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 381/2004, prin care s-
a aprobat componenţa  consiliului de administraţie al Regiei Autonome de 
Transport Brasov. 
 
            Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5  şi   6 , iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate 
 

Preşedinta şedinţei - d-na Ionescu Maniela Carmen, 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 
 


