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        R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

           BRAŞOV 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local Braşov 

din data de 19 iulie  2012 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 19 iulie  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. 

             Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

prezenţa, din totalul de 26 de consilieri fiind prezenţi 23, absentând domnii 

consilieri: dl consilier Mara Iulian,  dl consilier Puşcariu Radu - Ioan, doamna 

Ţop Ferghete Floriana Carmen, 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 15 de puncte şi 2 

suplimentare . 

              Se supun analizei şi aprobării punctele  introduse  pe ordinea de zi. 

 

            Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu   supune la vot ordinea de zi. 

 

           Domnul Primar- George Scripcaru  intervine cu propunerea de a fi 

introduse  pe ordinea de zi si cele doua puncte care au aparut ulterior, respectiv, 

proiectul cu primul ghiozdan si cel cu serviciile sociale - cantina de la Directia de 

Servicii Sociale. 
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Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu    supune la vot propunerile 

domnului Primar privind cele doua puncte suplimentare care sunt votate cu 

unanimitate. 

 

Punctul 1 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local. 

 

Domnul Primar- George Scripcaru    anunţă ca s-a înaintat la Secretar o 

adresă prin care se solicită validarea unui consilier din partea PDL, să  se 

valideze un nou consilier de pe lista alegerilor locale din 10 iunie, ca urmare a 

hotărârii din sedinţa trecuta, iar comisia de validare trebuie sa discute acest lucru. 

  

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv     

mulţumeşte si informeaza ca materialele sunt la secretariat si convoaca comisia de 

validare sa se retraga si sa întocmesca procesul – verbal. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu    da citire procesului – verbal 

al comisiei de validare încheiat în data de 19 iulie 2012: “Comisia de validare a 

Consiliului Local al Municipiului Braşov, întrunită în şedinţa azi data de mai sus. 

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 309 din 6 iulie 2012, domnul 

Ioniţă Mihai Lucian, care a fost validat în comisia de validare din data de 6 iulie 

dar nu a întrunit  cvorumul necesar validării în plenul Consiliului Local. 

Analizând demisia domnului Ioniţă Mihai Lucian, din calitatea de consilier 

local ales al Consiliului Local al Municipiului Braşov, înregistrată sub nr. 54603 

din 19 iulie 2012. 

Constatând că potrivit art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004, privind 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, în cazul  demisiei 

unui consilier local urmează a fi validat mandatul consilierului local ales prin 

scrutin şi aflat pe lista partidului a cărui susţinere o are.  
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Constatând că următorul consilier local supleant aflat pe listă este domnul 

Chifu Sergiu Marian. 

Văzând adresele Partidului Demeocrat Liberal înregistrate sub nr. 54608 

şi 54611 din 19 iulie 2012, prin care se confirmă că domnul Chifu Sergiu Marian 

este primul supleant înscris pe listă şi care are susţinerea politică a acestui partid, 

propunându-l  pentru a fi validat în calitate de consilier local pe locul rămas 

vacant. 

 Având  în vedere că nu au fost constatate aspecte de neeligibilitate ori 

nelegalitate privind validarea mandatului de consilier local. 

Comisia de validare propune validarea mandatului de consilier local al 

numitului Chifu Sergiu Marian. 

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

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu    supune procesul –verbal,  

votului plenului Consiliului Local care se adopta cu unanimitate. 

 

 

Se depune juramantul de catre domnul Chifu Sergiu Marian. 

 

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv   

precizeaza ca în baza prevederilor Legii nr. 215/2001, odata cu depunerea 

juramantului, un domn consilier ales dobandeste calitatea de consilier local, motiv 

pentru care  Consiliul Local este compus din nou din 27 de membrii. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu   supune aprobarii procesul – 

verbal din data de 06 iulie 2012 care este aprobat cu unanimitate, precum si 

procesul – verbal din data de 29 iunie 2012 care de asemenea este aprobat cu 

unanimitate. 
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Domnul consilier Sârghie Ovidiu   întreaba în ce stadiu este prezentarea 

inventarului privind patrimoniul Municipiului Brasov cerut în sedintele anterioare 

de catre USL si daca se poate preciza o data cand poate fi prezentata. 

 

Domnul consilier Macedonschi Cristian     întrucat nu a primit nici pâna la 

data prezentei documentaţia privind proiectul cu Transilvania Motorland propune 

sa aiba loc un referendum local, astfel încat braşovenii sa aleagă dacă vor sau nu 

acest proiect. 

 

 

Domnul consilier Ghirda Mihai    întreaba daca se referă  numai la 

Braşov sau se extinde şi la Sibiu, iar domnul consilier Macedonschi Cristian 

raspunde ca numai la Braşov. 

 

Punctul 1 suplimentar  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea locaţiei de distribuire a serviciilor 

de asistenţă socială oferite de Direcţia de Servicii Sociale  Braşov prin 

Compartimentul Cantia de Ajutor Social în sediul Centrului de Persoane fără 

Adăpost din strada Zizinului nr. 126 C. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul 2 suplimentar  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2012-2013 a 

pachetului cu rechizite şcolare – Primul ghiozdan. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul 2 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Braşov, în vederea casării, a unor mijloace fixe din zona 

Bazei de producţie Triaj, aflate în administrarea S.C. Compania Apa S.A. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 si 6,  iar comisia  5 a 

avizat cu urmatorul amendament : art. 2 -  “valorificarea bunurilor casate 

(mijloace fixe) se face prin licitaţie publică conform prevederile legale,  iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul 3 al ordinii de zi 

 

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

Muncii nr. 36, în vederea realizării unui acces din exterior, către Rădescu 

Ovidiu Dănuţ. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 si  5 iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul 4 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 181/2009, prin care s-

a aprobat organizarea comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 2,  iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate. 
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Punctul 5  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, 

str. Saturn nr. 2. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5,  iar în urma votului 

a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

 

Punctul  6  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentarea) 

imobilului situat în Braşov,  str. Lungă nr. 149, pe unităţi individuale. 

 

 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul  7  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, 

str. Al. Vlahuţă nr. 6. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si  5,  iar în urma votului 

a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul 8  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind reprezentarea în instanţă a Municipiului 

Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 cu amendamentul: “de 

acord cu amendamentul comisiei 5”, iar comisia  5 a vizat cu urmatorul 

amendament: - se avizează cu amendamentele stipulate în referatul privind 

aprobarea achiziţionării în condiţiile legii de asistenţă juridică şi reprezentare în 

justiţie pentru dosarele stipulate în referat, iar art. 2 se modifica- “Primarul duce 

la îndeplinire prezenta hotărâre”, iar în urma votului a fost aprobat în 

unanimitate. 

 

 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv   

precizeaza ca la art. 2 se insereaza: “precum si pentru cauzele afectate de termene 

de decadere  în perioada iulie – august 2012”. 

 

Punctul  9  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 

de proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport 

public în Poiana Braşov”. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 cu urmatorul 

amendament: se completeaza art. 3 cu “obtinerea aprobării prin Hotărâre de 

Consiliu Locala sumelor", comisia 5 cu amendamentul propus de comisia 

economica  şi comisia 6 – art. 3  se completează cu “obţinerea aprobării prin 

Hotărâre de Consiliu Local a sumelor",  iar în urma votului a fost aprobat în 

unanimitate. 
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Domnul consilier Ionescu Lucian   precizeaza ca sumele suplimentare 

reprezinta cuvantul cheie. 

 

 Domnul consilier Leonte Catalin adaugă ca este strict o procedura 

tehnica, era completarea dupa virgula, se referea înainte de virgula la eventualele 

cheltuieli suplimnetare nu mai era nevoie sa se puna sintagma. 

Domnul Primar- George Scripcaru    se refera la situaţia proiectelor pe 

plan regional – pe pol de crestere Braşov si informeaza ca a înaintat fiecărui 

domn consilier sau doamna consilier, un material sinteza care se refera la toate 

proiectele care sunt trecute pe pol de crestere Braşov si situatia acestor proiecte 

pe axa 1, pana la data de astazi pentru ca a constatat ca sunt domni sau doamne 

consilieri noi care nu aua vut posibilitatea sa cunoasca detalii despre acest lucru, 

sunt inserate toate proiectele, bugetele pe fiecare proiect în parte, aplicantul pe 

fiecare proiect pentru ca există situaţii cand este doar municipiul si există si 

parteneri in diferite proiecte; valorile eligibile solicitate si stadiul fiecarui proiect 

în parte, sa se cunoasca stadiul in care se afla si toate datele din punct de vedere a 

situatiei in care se afla. Exista o intrega documentatie, un întreg material plecand 

de la studiile de fazabilitate sau din momentul în care s-a scris proiectul sau  pana 

în faza in  care  este acum, se pot consulta aceste date la echipa de implementare 

sau la cei ce sunt in echipa ce scrie sau lucreaza fiecare proiect în parte si care 

stau la dispozitie pentru orice detaliu, sa se afle acestea inaintea discutiei sau 

detalierii in cadrul unor  sedinţe de consiliu local sau comisii care vor trebui sa 

parcurga aceste proceduri.  

  

Punctul  10  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului pentru organizarea 

şi desfăşurarea referendumului pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din 29 iulie 2012. 
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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 11  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a 

imobilului situat în Braşov,   str. Pieţii f.n. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul 12  al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare 

operativă a Întreprinderii de Gospodărire Locativă Braşov înscris în C.F. nr. 

125427 Braşov. 

 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul 13  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, 

str. Romaniţei f.n. 

 

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 14  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, 

str. Ceferiştilor nr. 7. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul 15  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, 

str. Zarand nr. 2, pe unităţi individuale. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu   declară  încheiate lucrarile 

sedinţei.  

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

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 

          Lupu Liviu                                                    Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Doina Florea 


