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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 01 octombrie  2012 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 01 octombrie  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  22 – 23 septembrie  2012. 

 

             Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

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

consilieri: dl consilier Teodorescu Florin Costel, dl. consilier Chiricheş Andrei 

Ciprian, dl. consilier Macedonschi Cristian şi dl. consilier Braun Werner,  

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 61 de puncte şi un punct 

suplimentar.   

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv informează 

că mandatul de preşedinte al şedinţei deţinut de domnul consilier Lupu Liviu a 

expirat, motiv pentru care domnii consilieri sunt invitaţi să facă propuneri pentru 

noul preşedinte al şedinţei pentru o perioadă de trei luni. 

Domnul consilier Ghirdă Mihai Ioan îl propune pe domnul Mara Iulian. 
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Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv supune la 

vot alegerea domnului Mara Iulian ca preşedinte de şedinţă, iar în urma votului a 

fost aprobată  în unanimitate. 

 Preşedintele şedinţei  – domnul  Mara Iulian mulţumeşte pentru 

încrederea acordată de a conduce următoarele 3 luni, şedinţele consiliului local şi 

invită domnii consilieri  dacă doresc să facă interpelări. 

 

Domnul Consilier – Lupu Liviu  informează faptul că la  Comisia nr. 6 a 

sosit o adresă de la Colegiul Tehnic “Remus Răduleţ”, prin care dl. Bucşa Ioan, 

directorul acestei instituţii,  solicită să se analizeze şi să se soluţioneze favorabil 

cererea a peste 300 de părinţi, de a se înfiinţa o staţie de autobuz imediat în 

vecinătatea şcolii, întrucât liceul are un număr mare de copii. 

 

 

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că a primit adresa 

respectivă, iar în comisia de circulaţie din ziua următoare  sau prima şedinţă de 

comisie de circulaţie, se va rezolva această problemă. 

 

Domnul Consilier – Radu Ioan Puşcariu adaugă faptul că a luat la 

cunoştinţă că acum ceva timp câţiva colegi au reprezentat Braşovul în Austria, în 

aceeaşi perioadă în care domnia sa cu nişte colegi au făcut acest lucru şi doreşte 

dacă acest lucru s-a făcut oficial, să ştie toată lumea, iar dacă nu  a fost oficial să 

se menţioneze acest lucru, astfel să se ştie că a fost vizită particulară a unor 

consilieri locali. 

Domnul Consilier – Radu Ioan Puşcariu precizează că la Comisia nr. 4,  

s-a depus o iniţiativă a  3 consilieri,  prin care se cere o reducere de 50% din 

tariful practicat pentru echipa de baschet “Olimpia” Braşov, face parte din 

parteneriatul pe care a fost făcut cunoscut  plenului cu ceva timp în urmă între 

comisiile similare de sport, de la nivelul Consiliului Local şi al Consiliului 

Judeţean. 
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Preşedintele şedinţei - domnul Mara Iulian  supune la vot  procesul - 

verbal al şedinţei din data de 24 august 2012,  care în urma votului a  fost aprobat  

în  unanimitate, precum şi aprobarea ordinii de zi cu menţiunea că punctul nr. 5 a 

fost retras, de asemenea, punctul nr. 61 de pe ordinea de zi, a fost propus spre 

amânare şi, de asemenea, există un punct suplimentar referitor la prelungirea 

termenului de aplicare a H.C.L. nr. 1.008/2008 privind acordarea de facilităţi la 

transportul urban de călători din municipiul Braşov, unor categorii de elevi, 

pentru anul şcolar 2012-2013, totodată propune inversarea, respectiv, aducerea 

punctului nr. 3 ca fiind primul punct pe ordinea de zi. 

 

 

Punctul nr.  3 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al 

Municipiului Braşov, d-lui Şerban Lupu. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

Domnul Primar - George Scripcaru   propune să se înmâneze diploma de  

Cetăţean de onoare, domnului Şerban Lupu împreună cu felicitările 

adresate  pentru întreaga activitate concertistică şi de punere în valoare a operei 

lui George Enescu. 

Dl. Şerban Lupu mulţumeşte şi adaugă că Braşovul este oraşul unde a 

văzut lumina zilei, a auzit primele concerte la Biserica Neagră, a debutat cu 

Filarmonica  când avea 14 ani şi acest oraş i-a purtat în anii exilului, o inspiraţie 

care l-a ţinut plin de energie şi de putere de muncă. 

De asemenea, îşi exprimă bucuria că a putut să participe la viaţa culturală 

a Braşovului, prin Festivalul “Cetatea muzicală a Braşovului”, un eveniment care 

s-a bucurat de succes şi doreşte să contribuie în continuare cu toată energia la 

viaţa culturală a oraşului, în amintirea familiei mele, doctor Lupu şi inginer Lupu. 
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Punctul nr.  1 suplimentar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a H.C.L. 

nr. nr. 1.008/15 decembrie 2008 privind acordarea de facilităţi la transportul 

urban de călători în municipiul Braşov, unor categorii de elevi pentru anul 

şcolar 2012 – 2013. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 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, 

luna septembrie 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Punctul nr.  4 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al 

Municipiului Braşov, domnilor Brâncoveanu Marian, Bia Cătălin, Lupoi 

Marian, Silaghi Lucian, Şerban Horia, Torja Mihai – membri ai Asociaţiei “15 

Noiembrie 1987” Braşov. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia  7 ,  iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  5 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Braşov cu  

Asociaţia “15 Noiembrie 1987” în vederea organizării şi desfăşurarea la Braşov 

a evenimentelor care vor comemora 25 de ani, 

 de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987. 

 

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi. 

 

Punctul nr.  6 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 3 din 30 ianuarie 

2012, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii al Operei Braşov. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  7 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 2/30 ianuarie 2012, 

privind aprobarea Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrul "Sică 

Alexandrescu". 

 

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

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

 

Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară necesară desfăşurării la 

Braşov,a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet – Ediţia a X-a. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  9 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară necesară desfăşurării la 

Braşov,a Festivalului de Dramaturgie Contemporană – Ediţia XXIV. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  10 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea de servicii juridice de consultanţă, 

asistenţă şi de reprezentare a Direcţiei Fiscale Braşov, pentru litigiul cu S.C. 

ROMAN S.A. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  11 al ordinii de zi 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul Direcţiei Fiscale, pe anul 2013. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia  1,  iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  12 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 60/2011, republicată 

privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Braşov. 

 

Domnul Consilier – Ghirdă Mihai Ioan propune înlocuirea dl. Ionescu 

Lucian, cu dl. consilier Sârghie Ovidiu, urmând să fie înlocuit şi  dl. Codescu. 

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv adaugă  că  

de aceea s-a făcut propunerea, pentru  înlocuirea domnului Codescu, cu dl. Aldea 

Nicolae. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  13 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice, 

de consultanţă asistenţă şi reprezentare a Poliţiei Locale Braşov, pentru litigiul 

cu Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Braşov. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  14 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul Poliţiei Locale Braşov pentru anul 2013. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  15 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov 

pentru anul 2013. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  16 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice al Serviciului Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe 

anul 2013. 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  17 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a 

locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului 

solicitantului pentru anul 2012. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1şi 4 ,  iar în urma votului 

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  18 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de analiză  a 

solicitărilor de locuinţe sociale a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Comisiei pentru 2012. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1, 4  şi 6,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  19 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 576/2010, prin care s-

a aprobat Regulamentul privind modalitatea de acordare în mod gratuit de 

material lemnos pentru încălzirea locuinţei. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1, 4  şi 6,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  20 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii de 

evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2013 de la bugetul local, 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 

administrează unităţile de asistenţă socială. 

 

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.  21 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei 

Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pentru anul 2012. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  22 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pentru anul 2013. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  23 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ la nivelul Municipiului Braşov. 

 

Preşedintele şedinţei – domnul Mara Iulian precizează că proiectul de 

hotărâre a fost avizat de Comisia nr. 4 cu amendamentul privind propunerea din 

partea P.D.L. pentru numirea  domnului Martin Vasile Emil. 

 

Domnul Consilier – Ghirdă Mihai Ioan o propune pe  d-na Simion Maria 

Antoanela. 

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

aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  24 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. Construire 

teren de sport neacoperit, Calea Feldioarei nr. 98, Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  2  şi 4 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  25 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. Construire 

clădire locuinţe colective, str. Matei Basarab nr. 12, Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  2  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  26 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie P.U.D. Reamenajare 

şi extindere centru de formare profesională de turism, împrejmuire şi construire 

zid de sprijin pentru amenajare parcare auto, str. Petofi Şandor nr. 27, Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  27 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind documentaţia Modificare P.U.D. Construire 

ansamblu de blocuri 2S + P + 16 E + M, spaţii comerciale, parcaje şi spaţii verzi, 

str. Carpaţilor nr. 24 Braşov, aprobată cu H.C.L. nr. 939/2007, având ca iniţiator 

S.C. Alpin Towers S.R.L. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  2  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  28 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind documentaţia P.U.D. Construire locuinţă Sp 

+ P + M, str. Fânului fn., Braşov. 

 

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

fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Donatiile de la punctul 29, la punctul nr. 34 au fost supuse  la vot în bloc. 

 

Punctul nr.  29 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.113/2012 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 

olosinţă drum, donate de S.C. Maurer Imobiliare 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.  30 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.235/2012 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Onisâi Lazăr şi Onisâi Diana Luminiţa. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  31 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.045/2011şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Danciu Ancuţa Ioana. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  32 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 696/2012şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de 

folosinţă drum, donate de Anghel Alexandru Cristian şi Anghel Maria. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  33 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.128/2012 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Ene Claudiu Mihai. 

 

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.  34 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.010/2012 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Dima Eugen Claudius şi Dima Florica. 

 

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 trecerea în domeniul public al municipiului 

Braşov a cotei de 492/10.000 din terenul având categoria de folosinţă drum, 

înscris în C.F. nr. 100349 Braşov, nr. cad. 100349, la B + 21. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  36 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 

Braşov a cotei de 417/5.000 din terenul având categoria de folosinţă drum, 

înscris în C.F. nr. 111443 Braşov, nr. cad. 6191, la B + 16. 

 

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.  37 al ordinii de zi. 

 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere al 

spaţiului situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, în care funcţionează Grădiniţa 

nr. 14 A. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  38 al ordinii de zi 

 

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

Vasile Alecsandri nr. 10, în vederea extinderii construcţiei existente, către Stan 

Maria, Stan Vasile Marius, Crucianu Mihaela Anca; Ungur Vasile; Codreanu 

Margareta; Szente Ladislau; Dumitrache Dumitru. 

 

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

votului a fost aprobat 22 de voturi pentru şi o abţinere – dl. Szente Ladislau. 

 

Punctul nr.  39 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de străzi, în zona 

Cartierului Stupini Braşov. 

 

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

aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  40 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Consolidare pod str. Hărmanului”. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1 şi  6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  41 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere 

a imobilului situat în Braşov, str. Fanionului nr. 17. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  42 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere 

a imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 136. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

 

Punctul nr.  43 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a 

imobilului înscris în C.F. nr. 284 Braşov, nr. top. (5319, 5320/2)/V, către 

Negriţescu Sofia. 

 

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.  44 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 

comercial situat în Braşov, bd. Alexandru Vlahuţă nr. 59, către Mobila Sercom 

S.C.M. Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  45 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor aferente garajelor 

situate în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 29, către Atzberger Lucian; Aczberger 

Mariana şi Aczberger Karol. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

 

Punctul nr.  46 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului cu destinaţia de cabinet 

medical situat în Braşov bd. Griviţei nr. 70, bl. 6, ap. 2, către Dăscălescu Cristina 

şi Olteanu Mariana. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  47 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Braşov, 

 str. Mihail Kogălniceanu fn., către S.C. GENERAL INVESTMENT 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.  48 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al 

Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96, etapa a II-a. 

 

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 aprobarea preluării în domeniul public al 

Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96, etapa a III-a. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  50 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între 

Municipiul Braşov şi S.C. Alpin 2003 S.R.L. 
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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 revocarea dreptului de administrare operativă 

înscris asupra imobilului din C.F. nr. 28.324 Braşov, nr. top. (600/601)/2/1. 

 

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 privind dezmembrarea imobilului teren situat în 

Braşov, şoseaua Cristianului fn. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  53 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în 

Braşov, bd. Muncii fn. 
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  54 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – apartamentare – 

situat în Braşov, str. Johann Gott nr. 4. 
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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.  55 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – apartamentare – 

situat în Braşov, str. Gheorghe Doja nr. 3 A. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  56 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) imobilului 

situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 20. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  57 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor terenuri situate în Braşov, 

str. Valea Cetăţii fn. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  58 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de repartizare a 

locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă 

destinaţie. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1, 4  şi  6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  59 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 571/2008  privind 

desemnarea reprezentanţilor consiliului local, în comisia de vânzare a spaţiilor 

comerciale şi de prestări-servicii conform Legii nr. 550/2002. 

 

Domnul Consilier – Mihai Ioan Ghirdă propune o modificare în cadrul 

comisiei, respectiv, la titulari în locul  domnului Mihai Costel intră domnul Mara 

Iulian şi la supleanţi, ies domnii Hathazi Ladislau şi David Mihai şi intră doamna 

Simion Maria Antonela şi domnul Szente Ladislau.” 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  60 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr. 678 din 28 octombrie 

2011. 

 

Domnul Consilier - Ghirdă Mihai Ioan propune o modificare, respectiv în 

locul domnului  Mihai Costel să fie numit domnul Sârghie Ovidiu. 

 

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.  61 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 306/2012 

privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov. 

 

Acest punct a fost amânat de pe ordinea de zi 

 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Mara Iulian   declară  încheiate lucrarile 

sedinţei.  

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

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 

           Iulian Mara                                       Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Doina Florea 
 

 


