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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 15 octombrie  2012 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 15 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 “Monitorul  Expres” în data de 10  octombrie  2012. 

 

             Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 26, absentând domnul 

Puşcariu Radu Ioan, 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 25 de puncte şi 3 puncte 

suplimentar.   

 
Preşedintele şedinţei – domnul Mara Iulian  îi invită pe domnii consilieri 

să facă interpelări. 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Domnul  Consilier – Leonte Cătălin  precizează că, în momentul de faţă, 

există o situaţie, în ceea ce priveşte închirierea sălilor de sport de la şcolile şi 

liceele din Braşov, pentru derularea unor activităţi sportive. 

Nu se face nici un fel de distincţie, dacă se închiriază aceste săli de către  

persoane fără nici o calitate şi care nu au veleităţi sportive, şi copii  şi juniorii de 

la grupele de performanţe de la diverse cluburi din Braşov şi solicită ca pentru 

următoarea şedinţă de plen, să se introducă pe ordinea de zi, o propunere de 

proiect de hotărâre, prin care, pentru toate sporturile, care necesită derularea 

antrenamentelor în sală, fie că este vorba de copii sau de juniori, să existe 

reducere 50%, întrucât, în momentul de faţă, tot printr-o hotărâre de consiliu local 

– 50% din preţul închirierii acestor săli revine primăriei şi este de părere că  

pentru bunul mers al pregătirii sportive a acestor copii, ar fi bine ca Primăria să 

renunţe la aceşti bani, întrucât sunt sporturi la care un antrenament durează 3 ore 

şi să se dea 300 lei pentru închirierea sălii, este foarte mult şi lucrul acesta 

compromite buna desfăşurare a pregătirii sportive a acestora şi solicită colegilor 

din executiv, ca pentru următoarea şedinţă de plen, să realizeze o expunere de 

motive şi astfel să se  treacă ca punct pe ordinea de zi. 

 

Domnul  Consilier – Leonte Cătălin  mai adaugă cu privire la consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ, fie că e vorba de grădiniţe, şcoli sau 

licee, că bugetele acestor unităţi de învăţământ sunt grevate de costuri foarte mari 

legate de apa pluvială, datorită faptului că în vara aceasta nu a plouat deloc şi    

s-au plătit sume extraordinar de mari şi din punct de vedere juridic, terenul 

aferent curţii şcolii, este de fapt, al Primăriei Municipiului, astfel se cer bani tot de 

la buget, iar  acest lucru dezechilibrează bugetul unităţilor de învăţământ, care vin 

după aceea  să  solicite o suplimentare de buget şi  propune  colegilor care sunt în 

consiliul de administraţie la Compania “Apa”, să ridice această situaţie şi măcar 

pentru unităţile de învăţământ din Municipiul Braşov, să nu mai existe perceperea 

taxei pentru apa pluvială. 
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Domnul Consilier – Chiricheş Andrei-Ciprian  informează cu privire  la 

grupurile şcolare, ca urmare a şedinţelor consiliului de administraţie care au avut 

loc, că există o  problemă legată de costurile legate de sălile de sport, în sensul că, 

fiecare grup şcolar are un buget în funcţie de numărul de elevi, sunt situaţii în 

care, elevii care nu deţin o sală de sport, îşi desfăşoară activităţile sportive la o 

şcoală care are o sală de sport, iar costurile pentru plata utilităţilor sunt  

fantastice, trebuie să se decidă în cadrul consiliul local, să se găsească o variantă, 

astfel ca  grupul şcolar care foloseşte această sală să achite suma respectivă dacă 

şi-o permite, ori dacă nu, va trebui să reglementăm noi în consiliul local, sumele 

aferente. 

 

 

Domnul Consilier – Leonte Cătălin  are o nelămurire cu privire la adresa, 

înregistrată sub nr. 65.823/6 septembrie 2012 la C.I.C., întrucât, pe cale oficială, 

nu a parvenit la comisii această adresă şi întreabă dacă  s-a rătăcit pe drum, dacă 

este un caz izolat sau cineva  cenzurează corespondenţa? 

 

 

 

Punctul nr.  1 suplimentar 
 
             Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al 
Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov 
în domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autotitatea Naţională pentru Sport şi 
Tineret. 
 

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.  2 suplimentar 
 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Publică 
Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., a unui teren în Poiana Braşov, în vederea 
construirii unui Refugiu Salvamont. 

 
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 
Punctul nr.  3 suplimentar 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren, situat în 
Timişul de Sus – Şoseaua Naţională nr. 5. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  1 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii sociale, 
de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov pentru Centrul de îngrijire de zi 
pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”. 

 
 

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

votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi o abţinere – domnul Lupu Liviu.  

 
 

Punctul nr.  2 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 209/2012, ( H.C.L. nr. 
10/2012)  prin care s-a aprobat organigrama şi Statul de funcţii al Serviciului de 
Administrare Creşe. 

 
 

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.  3 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia 
“15 Noiembrie 1987”, în vederea organizării şi desfăşurării la Braşov,a 
evenimentelor care vor comemora 25 de ani, de la Revolta anticomunistă din 15 
Noiembrie 1987. 

 
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  4 al ordinii de zi. 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unei denumiri de străzi în 
municipiul Braşov, cartier Stupini – zona str. Merilor. 

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

aprobat în unanimitate. 

 
 
Punctul nr.  5 al ordinii de zi. 
 

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum de acces 
cuprins în PUG Braşov (cu intrare din str. Nicolae Labiş). 
 

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

aprobat în unanimitate. 

 
 
 

Punctul nr.  6 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum de acces 
cuprins în PUZ Modificator – Construire ansamblu de locuinţe,  str. Plugarilor 
f.n. 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.  7 al ordinii de zi. 
 

Proiect de hotărâre privind atribuirea  denumiri unei  străzi cuprinsă în 
PUZ -  Braşov, zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est. 

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

aprobat în unanimitate. 

 

Proiectele de hotărâre de la punctele 8 la 15, se referă la donaţii, se supun 
la vot în bloc. 

 
 

Punctul nr.  8 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.450/2012 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Creţu Aurel şi Creţu Maria. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1  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. 269/2012 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de S.C. Sit România 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.  10 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.130/2012  şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria 
de folosinţă drum, donat de S.C. “Ramonco” 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.  11 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.610/2011 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Ghiţă Gheorghiţă şi Ghiţă Mihaela, Pomană Gabriela 
şi Pomană Georgeta – Mihaela, Puşcaş Georgeta. 

 
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 acceptarea donaţiei nr. 138/2012 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Triponescu Răzvan Tudor. 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  13 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.035/2012 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Ungureanu Sorin şi Ungureanu Andreea. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  14 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 328/2012 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Otters Roza. 
 

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.  15 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 788/2012 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Bărzoiu Constantin şi Bărzoiu Maria. 
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

 
 
 
Punctul nr.  16 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 72, ap. 7,deţinut de 
Crainic Vasile Marian şi Crainic Mariana Mioara. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

 
 

Punctul nr.  17 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului şi clădirii, 
în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Profesională Germană “Kronstadt”, 
 către Colegiul Tehnic “Mircea Cristea”. 
 

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

 
 

 
Punctul nr.  18 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, bd. 
Saturn nr. 2, în vederea realizării unui acces din exterior de către Ciobanu 
Gheorghe şi Ciobanu Liliana. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  19 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către A.N. Apele 
Române A.B.A. Olt – S.G.A. Braşov a 16 mp teren pentru amplasare sistem  
informaţional, pentru managementul integral al apelor. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

 
Punctul nr.  20 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a contractului 
de concesiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. ICCO Computers S.R.L., 
privind cota de 699/1625 din terenul înscris în C.F. nr. 102277, nr. top. 
8.859/2/1/1/5. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 
 

Punctul nr.  21 al ordinii de zi. 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de 
valabilitate a documentaţiei “Reactualizare P.U.Z. Centrul Civic Braşov”, 
aprobată cu H.C.L. nr. 443/2009. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 2,   iar în urma votului 
votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi o abţinere –  dl. consilier Bucur 
Ciprian. 

 
 

Punctul nr.  22 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor terenuri, situate în Braşov, 
str. Timiş-Triaj nr. 19. 

 
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.  23 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren situat în Braşov, 
str. Alexandru Sahia nr. 16 (acces din exterior). 
 

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 vânzarea directă a terenului aferent locuinţei 
situate în str. Făgăraşului nr. 5, către Onciu Angel şi Suruc Andrei. 
 

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 vânzarea prin licitaţie publică, a spaţiului cu 
altă destinaţie situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 57. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 
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 
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