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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 24 august  2012 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 24 august 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  18 – 19 august  2012. 

 

             Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 23, absentând domnii 

consilieri: dl consilier Leonte Cătălin, dl. consilier Mara Iulian, dl. consilier 

Bucur Ciprian - Ionuţ şi dl. consilier Martin  Vasile – Emil,  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 53 de puncte.     

 

             Domnul consilier Puşcariu Radu – Ioan  informează  plenul şi pe toţi cei 

prezenţi, că în 18 iulie s-a semnat un protocol de susţinere a sportului braşovean 

de masă, juvenil şi de performanţă  şi asigură că toate acţiunile care vor fi 

derulate în baza acestui protocol vor fi exclusiv în interesul braşovenilor şi a 

sportului braşovean de masă, juvenil şi de performanţă. 
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Domnul Consilier  Lucian Ionescu    adaugă că  este un lucru de lăudat, 
iniţiativa fiind  excelentă. 

 
 Domnul Primar- George Scripcaru  precizează că iniţiativa sau 

colaborarea aceasta, poate să fie pusă în aplicare de către Direcţia de Tineret şi 

Sport urmând să se discute în cadrul Asociaţiei „Corona 2010”, pe baza unui 

grafic şi unui program de natură competiţională în funcţie de graficul 

competiţional la nivelul Clubului respectiv, iar cu privire la baschet trebuie să fie 

intercalat între celelalte competiţii sportive care se derulează. 

Domnul Primar- George Scripcaru  îşi exprimă dorinţa de  amânare a  

punctului 2 pentru a putea fi corelat cu alte câteva detalii de natură bugetară 

pentru şedinţa următoare. 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu   supune la vot amânarea 

punctului nr. 2 de pe ordinea de zi, iar în urma votului a fost amânat în 

unanimitate. 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu  supune la vot  procesele - 

verbale ale şedinţelor din data de 19 iulie 2012 şi din data de 30 iulie 2012,  care 

în urma votului au  fost aprobate  în  unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 1 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
345 din 30 iulie 2012. 
 

Proiectul  de hotărâre nu a fost avizat de Comisia 5, iar în urma votului au 

fost 15 voturi pentru şi 8 abţineri: dl. Atomei Adrian, d-na Simion Maria Antonela, 

d-na Durbacă Alexandrina - Adina, dl. Ghirdă Mihai Ioan, dl. Sârghie Ovidiu, 

Puşcariu Radu - Ioan dl. Popa Răzvan şi dl. Lupu Liviu. 

 
Punctul nr. 2 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului 

Municipiului  Braşov la data de 29 iunie 2012. 
 

 
A fost amânat la începutul şedinţei. 
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Punctul nr. 3 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare - 

post-mortem - al Municipiului Braşov, doamnei Mihaela Ursuleasa. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 7,  iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate. 

 
 

 
Punctul nr. 4 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al 

Municipiului Braşov, domnului Rareş Dumitrescu. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 4 şi 7,  iar în urma votului 

a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
          Punctul nr. 5 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 7, cu amendamentul: 
„Fără plata cotizaţiei, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate”. 
 
 

 
Punctul nr. 6 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 

de proiectul Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată “Transilvania 
Motorland”. 
 

Domnul Viceprimar Popa Răzvan doreşte să se menţioneze în           
procesul - verbal, ca executivul într-o şedinţă viitoare să vină cu o prioritizare a 
proiectelor la care Municipiul Braşov este parte cofinanţare cu 50 %. 

  
Domnul Primar - George Scripcaru  adaugă faptul că se poate stabili în 

şedinţă  prioritizarea respectivă, iar proiectele care sunt pe axa respectivă în 
cofinanţare cu 50 % sunt 3, respectiv, Centrul de Agrement din Poiană, Centrul de 
Afaceri şi cel de mai sus, urmând să se  stabilească prioritizarea. 
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Domnul Consilier Ghirdă Mihai – Ioan doreşte să se ţină cont de aceste 

proiecte şi crede că prioritatea numărul unu  sunt cele din Municipiul Braşov, să 
se înceapă cu proiectele de pe teritoriul Municipiului Braşov, urmând să se pună 
în discuţie  celelalte proiecte din zona metropolitană. 

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

a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: dl. Atomei Adrian; d-na 
Simion Maria-Antonela; d-na Durbacă Alexandrina-Adina; dl. Puşcariu Radu-
Ioan şi dl. Sârghie Ovidiu şi 1 abţinere : dl. Boriceanu Mircea. 

 
 

Punctul nr. 7 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor 

tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Centrul de 
dezvoltare şi cercetare aplicată “Transilvania Motorland”. 

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

a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: dl. Atomei Adrian; d-na 
Simion Maria-Antonela; d-na Durbacă Alexandrina-Adina; dl. Puşcariu Radu-
Ioan şi dl. Sârghie Ovidiu şi 1 abţinere : dl. Boriceanu Mircea. 

 
 

 
          Punctul nr. 8 al ordinii de zi 
 
         Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT 
Municipiul Braşov şi UAT Comuna Târlungeni pentru proiectul Centrul de 
dezvoltare şi cercetare aplicată “Transilvania Motorland”. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului 
a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: dl. Atomei Adrian; d-na 
Simion Maria-Antonela; d-na Durbacă Alexandrina-Adina; şi dl. Sârghie Ovidiu şi 
două  abţineri : dl. Puşcariu Radu-Ioan şi dl. Boriceanu Mircea. 

 
 

Punctul nr. 9 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între 

UAT Municipiul Braşov şi UAT Comuna Vulcan pentru proiectul Centrul 
Comunitar din comuna Vulcan. 

 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,4, 5 şi 7,  iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
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          Punctul nr. 10 al ordinii de zi 
 
         Proiect de hotărâre privind documentaţia ”P.U.Z. Modificator - str. 
Nucului - str. Lacurilor - Calea Bucureşti, Braşov”, iniţiator Primăria 
Municipiului Braşov. 
 
 

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

aprobat în unanimitate. 

 
 

 Punctul nr. 11 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind studiul de oportunitate pentru elaborare 

 documentaţie „P.U.Z. Modificator - str. Nucului - str. Lacurilor -  
Calea Bucureşti, Braşov”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov. 

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

aprobat în unanimitate. 

 
 

 
Punctul nr. 12 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă 

 în „P.U.Z. - Ansamblu de locuinţe, str. Cireşului f.n., Braşov”. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 2,  iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 13 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în 

“P.U.Z. - Ansamblu de locuinţe tip vilă şi funcţiuni complementare Braşov, zona 
DN 13 - str. Fagurului - str. Fântânii - DE 598/5/1 , Braşov “. 

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

aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 14 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în 

 ”P.U.Z. - Ansamblu de locuinţe tip vilă şi funcţiuni complementare Braşov, 
zona DN13 - str. Fagurului - str. Fântânii - DE 598/5/1 , Braşov“ (cu intrare 
 din str. Dr. Ioan Hozan). 

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

aprobat în unanimitate. 

 
 
            Punctul nr. 15 al ordinii de zi 

 
     Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 106 din 29.02.2012, 

prin care s-a aprobat sistarea eliberării autorizaţiilor de construire şi    
certificatelor de urbanism în zona reglementată prin P.U.Z.”Reactualizare 
P.U.Z. - Tractorul VII”, aprobat cu H.C.L. nr. 447 din 29.06.2009. 
 

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

aprobat în unanimitate. 

 
 
 
            Punctul nr. 16 al ordinii de zi 
 
            Proiect de hotărâre privind studiul de oportunitate pentru elaborarea  
documentaţiei „P.U.Z. - Construire imobil locuinţe S + P + 6 E”, iniţiator Fulea 
Gheoghe. 
 

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

aprobat în unanimitate. 

 

 
Punctul nr. 17 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia „Modificare P.U.Z. aprobat  

cu H.C.L. nr. 979/2008” la iniţiativa S.C. Orion Electrics S.R.L.Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 2,  iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 18 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - 

Construire hotel cu apartamente şi dotări aferente prin modificare P.U.D. 
aprobat cu H.C.L. nr. 19/2008”, beneficiari S.C Trubano Construcţii S.R.L. 
Olteniţa, S.C. Logistic Land Intl. S.R.L. Bucureşti. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 3,   iar în urma votului 

a fost aprobat în unanimitate 
 

Punctul nr. 19 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţie „P.U.D. - Construire clădire 

de birouri, str. Iuliu Maniu nr. 1 Braşov”, iniţiată de către Wismer Fink Gertrud 
Hilde - cetăţean elveţian. 
 
            Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 2,  iar în urma votului a fost 
aprobat în unanimitate. 

 
Domnul Consilier Szente Ladislau    atrage atenţia să se specifice varianta 

a doua. 
 
Domnul Primar - George Scripcaru  precizează că se ţine cont de sugestia 

din comisia 2, erau două variante, iar înainte de şedinţă, s-a stabilit cu Direcţia 
Tehnică să se facă lucrul acesta.  

 
 

          Punctul nr. 20 al ordinii de zi 
 
         Proiect de hotărâre privind documentaţie „P.U.D. - Schimbare de 
destinaţie din locuinţă în clinică medicală; Extindere, etajare, mansardare 
clinică medicală, str. Păltiniş nr. 16, Braşov”, beneficiar Grămadă Antoniu - 
Gheorghe. 
 
         Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 4,  iar în urma votului a 
fost aprobat în unanimitate. 

 
         Punctul nr. 21 al ordinii de zi 
 
         Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 881/2012 şi trecerea  în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Jozsa Csaba. 
 
        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. 22 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 883/2012 şi trecerea  

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Deneş Alexe Attila şi Deneş Ildiko. 
 
            Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5,  iar în urma votului 
a fost aprobat în unanimitate. 

 
          Punctul nr. 23 al ordinii de zi 
 
           Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1291/2012 şi trecerea  
în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 
olosinţă drum, donat de Ceuşan Ioan şi Ceuşan Livia. 
 
           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5,  iar în urma votului 
a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 24 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1411/2012 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de S.C. „Samos” S.R.L. 
 
          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5,  iar în urma votului a 
fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Punctul nr. 25 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 968/2012 şi trecerea  

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Fianu Bogdan - Liviu şi Fianu Laura. 
 
           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5,  iar în urma votului 
a fost aprobat în unanimitate. 
 

 
           Punctul nr. 26 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1996/2012 şi trecerea 
în domeniul  public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de S.C. „Kronstil Aquaristik” S.R.L. 
 
         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. 27 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 954/2012 şi trecerea  

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Mărginean Bogdan şi Mărginean Rodica Mariana. 

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

 
 

           Punctul nr. 28 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, deţinut de 
Ciambur Marian Nicolae, Ciambur Maria Cristina, Ţuluca Ion Cornel,Ţuluca 
Svetlana, Ţuluca Gheorghe, Ţuluca Florica. 
 
         Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5,  iar în urma votului a 
fost aprobat în unanimitate. 
 
 
 
            Punctul nr. 29 al ordinii de zi 
 
           Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului 
Braşov pentru executarea lucrărilor de amenajări interioare, exterioare şi 
ansardare locuinţă, la imobilul situat în Braşov, str. Şt. O. Iosif nr. 8, ap. 2, 
deţinut de Hazapariu Ion şi Hazapariu Mariana. 
 
          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 2,  iar în urma votului a 
fost aprobat în unanimitate. 
 
 
 
         Punctul nr. 30 al ordinii de zi 
 
        Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 314/2012,  
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 
Braşov, pentru anul şcolar 2012 - 2013. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 4,  iar în urma votului a fost 
aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 31 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Agenţia 

pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov a  ½.din spaţiul 
situat în Braşov, str. M. Kogălniceanu nr. 23, bl.C 7, cam. 301. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Punctul nr. 32 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă a imobilului identificat în  

C.F. nr. 124384 şi C.F. nr. 125168, către Autoritatea Naţională pentru Sport şi 
Tineret, în vederea realizării investiţiei Construire provizorie Patinoar Poiana 
Braşov. 
 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4  şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

 
Punctul nr. 33 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 97 din 22.02.2012, 

prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de 
Investiţii S.A., a imobilului Patinoar Poiana Braşov, cu terenul aferent  situat în 
Poiana Braşov, Municipiul Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4  şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr. 34 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 251/2005, prin care  

s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare 
din Municipiul Braşov. 

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

a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr. 35 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 6/2012 la  

Contractul de concesionare parcări publice cu plată nr. 97/2000. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de comisia 1; comisia 5, a avizat cu 
amendamentul  “cu 4 voturi pentru şi 1 amânare”,  iar comisia 6 a avizat cu 
amendamentul “ să se ţină cont la actul adiţional de noul Regulament”,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr. 36 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 575/2011, republicată, 

prin care s-a 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 1 şi 6,  iar în urma votului 

a fost aprobat în unanimitate. 
 

 
Punctul nr. 37 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unor spaţii,  

din spaţii cu altă destinaţie în spaţii cu destinaţia de locuinţă şi   completarea 
H.C.L. nr. 481/2002. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 6,  iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

 
           Punctul nr. 38 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind acordarea unei mese calde copiilor beneficiari  
ai Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc Astra. 
 
         Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 4,  iar în urma votului a 
fost aprobat cu 22 de voturi şi o abţinere - dl. Lupu Liviu. 

 
 

Punctul nr. 39 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 862 din 13.10.2008,  

privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale, a clădirii  
corp ateliere educative tehnologice - Şcoala generală nr. 7, în vederea 
funcţionării “Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în  situaţii de risc”. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 4,  iar în urma votului 
a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 40 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 390/2011, prin care  

s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului pentru 
Persoane Fără Adăpost Braşov. 

 
            Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 4,  iar în urma votului a fost 
aprobat în unanimitate 

 
Punctul nr. 41 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, 
pentru litigiul cu Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de comisia 1,  comisia 5 a avizat cu 

amendamentul  „Se va preciza numărul dosarului”, iar în urma votului a fost 
aprobat în unanimitate 

 
           Punctul nr. 42 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 238 din 27.04.2012, 
privind aprobarea acordării drepturilor pentru asigurarea alimentaţiei de 
protecţie poliţiştilor locali şi personalului contractual cu atribuţii de pază  
din cadrul Poliţiei Locale Braşov. 
 
 

Domnul Viceprimar - Atomei Adrian  precizează că în momentul de faţă 
Serviciul Juridic din cadrul Poliţiei Locale, pregăteşte două materiale, două 
materiale care vor fi prezentate  Parlamentarilor din Braşov.  

 
Domnul Viceprimar - Atomei Adrian doreşte să se facă o propunere 

legislativă pentru a reglementa situaţia, cu menţiunea că nu este corect ca, Poliţia 
Locală, să nu poată beneficia de acest lucru, precum şi o propunere de Ordonanţă 
de Guvern pe care să fie susţinută la Guvern pentru a putea fi promovată cât mai 
rapid, totodată, se căută o soluţie, tot printr-o Hotărâre de Consiliu Local să se 
acorde acel beneficiu, dar sub o altă formă, poate chiar în alimente, se va cere 
sprijinul tuturor parlamentarilor de Braşov, indiferent de culoarea politică, pentru 
a susţine acest proiect de lege. 

 
 

           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. 43 al ordinii de zi 
 
           Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 46/2002, republicată, 
prin care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public Poliţia Animalelor. 
 
            Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 5 şi 6,  iar în urma votului 
a fost aprobat în unanimitate. 
 

 
Punctul nr. 44 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, în condiţiile legii,  

de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie a Municipiului 
Braşov. 
 
 
             Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5 cu amendamentul: 
până la 31 decembrie 2012, iar  Comisia 5 a mai avut 3 amendamente: 

“Amendamentul 1. Termenul de valabilitate al hotărârii este până la data 
de 31 decembrie 2012. 

Amendamentul 2. Încheierea contractelor de asistenţă juridică se face în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu întocmirea prealabilă a unui 
referat pentru fiecare caz în parte, prin care să se justifice temeinicia acordării 
asistenţei juridice de către cabinete specializate de avocaţi. 

Amendamentul 3. Executivul va prezenta lunar Consiliului Local al 
Municipiului Braşov o informare care să cuprindă situaţia litigiilor pentru care 
s-au angajat cabinete de avocaţi, cu anexarea referatelor motivate  pentru 
fiecare caz în parte,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate”. 
 

 
 
Punctul nr. 45 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 804/2010, privind  

desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a 
Asociaţiei “Sport Club Corona 2010 Braşov”. 
 

 
 
Domnul Consilier Ghirdă Mihai – Ioan  face două propuneri din partea 

upului USL, PP-DD, UDMR, domnul Bucur Ciprian-Ionuţ şi doamna Durbacă 
Alexandrina-Adina. 
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Domnul Consilier - Ionescu Lucian  îl propune pe domnul Chifu Sergiu 

Marian. 
 

          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 4, iar în urma votului a fost 
aprobat în unanimitate. 

 
 

 
Punctul nr. 46 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului situat în Braşov, str. 

Prunului nr. 28 B. 
 

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

Punctul nr. 47 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, 

str. Bisericii Române nr. 76. 
 
 
           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5,  iar în urma votului 
a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
Punctul nr. 48 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului situat în 

Braşov, str. Stadionului nr. 15. 
 

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

 
 

Punctul nr. 49 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea  imobilului situat în Braşov, 

str. Nicopole nr. 3, lot 2, pe unităţi individuale. 
 

           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 50 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în  

Braşov, str. Şirul Livezii  nr. 7. 
 

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

 
 
Punctul nr. 51 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în Braşov, 

Calea Bucureşti nr. 48. 
 
 

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

 
Punctul nr. 52 al ordinii de zi 
 
 
Proiect de hotărâre respingerea plângerii prealabile formulată de Beck 

Olga, împotriva H.C.L. nr. 187/2012, privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
 publică a terenului situat în Braşov, str. Islaz f.n. 

 
 

          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 5,  iar în urma votului a fost 
aprobat cu 20 de voturi pentru şi 3 abţineri: Dl Macedonschi Cristian, Dl. Braun 
Werner, Dl. Toro Tamaş.  

 
 
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian  consideră că doamna Beck 

Olga trebuie să fie informată,  să vină în şedinţă  să îşi susţină punctul de vedere. 
 
Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  

menţionează că s-a reţinut în procesul verbal şi se va  comunica hotărârea. 
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           Punctul nr. 53 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Braşov,  
B-dul 15 Noiembrie nr. 16, către S.C. Chrimar Impex S.R.L. 
 
 
         Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5,  iar în urma votului 
a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Domnul Consilier - Sârghie Ovidiu  doreşte  precizează  faptul că a cerut 
Direcţiei  Patrimoniu, în repetate rânduri să facă o prezentare a Patrimoniului 
Municipiului Braşov şi solicită un termen până  când se poate prezenta situaţia. 

 
 
Domnul Consilier Ghirdă Mihai – Ioan  menţionează că este  lipsă de 

comunicare, s-a făcut în scris şi s-a primit răspuns la solicitare, urmând în zilele 
următoare să se primească şi documentele care ulterior vor fi  puse la dispoziţia 
colegilor. 

 
 
 

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, 

           Liviu Lupu                                                   Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Doina Florea 
 


