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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 28 noiembrie  2012 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 28  noiembrie  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 23 - 24  noiembrie  2012. 

 

             Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 25, absentând domnul 

consilier Oprică Florentin Adrian şi domnul consilier Chiricheş Andrei Ciprian, 

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 59 de puncte şi 10 puncte 

suplimentare.   

 

Preşedintele şedinţei – domnul Mara Iulian  îi invită pe domnii consilieri 

să facă interpelări. 
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Domnul  Consilier – Leonte Cătălin  informează că,  în această perioadă 

se derulează procesul de dezbatere şi aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru 2013, prima interpelare este legată de impozitul pe terenuri şi clădiri 

pentru persoanele juridice. În prezent sunt la nivel maxim, fapt pentru care s-au  

primit  solicitări de la o sumedenie de investitori din Braşov, care solicită 

înţelegere la consiliul local şi la primărie, pentru obţinerea unor facilităţi, astfel 

domnul consilier propune ca şi în cazul persoanelor juridice să se aplice un 

discount de 5% pentru plata anticipată a taxelor şi impozitelor aferente anului 

2013, precizând că este în avantajul primăriei să se constituie la nivelul bugetului 

toate sumele la începutul anului, la sfârşitul anului, pentru lucrările de investiţii. 

Din studiile macroeconomice, rezultă că  va fi o inflaţie considerabilă şi 

cursul leu-euro va suferi o depreciere, astfel este mai bine să se obţină cu 5% mai 

puţin decât eşalonat până la sfârşitul anului suma întreagă care să reprezinte mai 

puţin în termeni neţi. 

Domnul  Consilier – Leonte Cătălin mai adaugă faptul că, există 

problema  asigurării pazei la nivelul acestor instituţii de învăţământ, ca urmare 

propune ca pentru anul viitor să se prindă în buget aceste instituţii de învăţământ, 

mai ales cele care funcţionează în zona de risc, prinderea în bugetul pe anul viitor 

a unui plan de bază cu un post de pază legat de siguranţa cetăţeanului.                  

Deasemena au fost făcute  plângeri din partea celor care vând în pieţe, întrucât 

noaptea le sunt furate produse,  ca urmare suferă mari pierderi şi solicită 

Administrarii Pieţelor să  asigure paza pe timp de noapte prin existenţa unor 

posturi de pază la pieţele mari din oraş. 

Domnul  Consilier – Lupu Liviu   aduce la cunoştinţă că între “Asociaţia 

Sport Club Corona” şi Inspectoratul Judeţean Şcolar Braşov s-a încheiat un acord 

privind sprijinirea şi colaborarea cu instituţiile de învăţământ din municipiul 

Braşov. Acest acord prevede sprijinul pe care îl va acorda  Inspectoratul Şcolar 

prin care cei din instituţiile sportive care vor avea acces la bazele sportive, la 

Asociaţia Sport Club “Corona”. 
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Domnul  Consilier – Lupu Liviu adresează rugămitnea celor care fac 

parte din consiliile de administraţie, de a susţine acest acord încheiat cu 

Inspectoratul Şcolar, să îl promoveze şi la nivelul profesorilor de educaţie fizică şi 

sport, iar a doua problemă, având în vedere că la Braşov echipa de fotbal 

“Corona” este liderul seriei a doua, pe de o parte iar pe de altă parte România îşi 

va depune candidatura pentru organizarea Campionatului European, consiliul 

local a aprobat construirea unui stadion în locul Stadionului Municipal şi întreabă 

dacă domnul Primar poate spune în ce stadiu este acest proiect. 

 

 

Domnul  Consilier – Puşcariu Radu – Ioan  se adresează executivului, cu  

propunerea  revenirii liniei 54 la traseul iniţial Pietrele lui Solomon – pe durata 

întregii zile, iar la punctul nr. 11, printr-un amendament, nu  afectează 

semnificativ costurile R.A.T.  pentru cetăţeni. 

Deasemenea se doreşte finalizarea străzii Neagoe Basarab pentru că vine 

iarna. 

Al doilea grup de probleme rezultă din discuţiile care au avut loc la  

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ Colegiul Tehnic “Maria 

Baiulescu” şi Colegiul Tehnic “Remus Răduleţ” în vederea consumului de agent 

termic. 

Domnul  Consilier – Puşcariu Radu – Ioan  supune atenţiei proiectul 

avizat şi în Comisia nr. 4 care se referă la un site memorial dedicat eroului Liviu 

Babeş, iar cu privire la punctul nr. 9 al ordinii de zi, care propune Planul de 

Acţiune pentru Energie Durabilă 2010-2020 acest plan fiind  mult prea important 

ca să fie aprobat fără să fie prezentat, domnul consilier îşi exprimă rugămintea să 

fie prezentat nu numai consilierilor, ci şi opiniei publice a municipiului. 

Al doilea lucru la care are nedumeriri şi va vota în consecinţă, se referă la 

prelungirea contractului de închiriere a parcării de la “Sport” – neînţelegând  în 

ce condiţii şi dacă este exploatată de către Primărie. 
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Domnul Primar - George Scripcaru precizează că în momentul în care se 

ajunge la punctul respectiv se va clarifica problema. 

 

Doamna  Consilier – Simion Maria -Antonela  doreşte să supună atenţiei 

o iniţiativă în susţinerea căreia s-au alăturat cei din cultură, mediu de afaceri şi 

presă, este vorba de înscrierea Municipiului Braşov pentru a deveni Capitala 

Culturală pentru anul 2021. 

România a fost înscrisă pe lista de propuneri împreună cu Grecia, oferind 

posibilitatea ca oraşele care doresc să se înscrie în competiţie, Iaşi, Alba Iulia – 

este o mare oportunitate, un proiect măreţ pe care braşovenii noştri îl merită şi îl 

aşteaptă. 

Acest proiect nu poate fi realizat decât cu concursul tuturor, cu susţinerea 

partidelor politice, al autorităţii locale şi a Comitetului de Iniţiativă şi îşi exprimă 

dorinţa să se înceapă  demararea acestui proiect şi să se formeze Comitetul de 

Iniţiativă care să se ocupe de toate aceste lucruri.  

Domnul  Consilier – Sârghie Ovidiu  având în vedere că face parte din  

consiliul de administraţie al Colegiului “Dr. I.Meşotă”, unde a constatat că sunt 

foarte mult probleme şi anume, lipsa spaţiilor îşi exprimă dorinţa să se ţină cont în 

noul buget, să se facă un studiu şi o expertiză tehnică pentru a se putea realiza o 

mansardare. 

Domnul Consilier – Martin Vasile Emil   aduce în discuţie  punctul nr. 3 

cu privire la pierderile înregistrate de către societatea “Tetkron”.  

 

Domnul Primar - George Scripcaru  precizează că se va discuta la punctul 

respectiv. 

Domnul Viceprimar – Atomei Adrian  precizează că iniţiativa este foarte 

bună şi ţinând cont că municipiul Braşov a făcut investiţii majore în infrastructură 

şi această parte de cultură şi urmează perioada  2014-2020 în care se vor include 

proiecte ale infrastructurii culturii în municipiul Braşov şi trebuie să se dezbată cu 

toţi factorii decizionali. 

 

 



 

5 

 

În viitorul apropiat să aibă loc o întâlnire cu această temă şi împreună cu 

colegii consilieri locali, să se susţină această candidatură pentru 2021 şi invită 

toţi liderii de grup să achieseze la această propunere, iar în numele consilierilor 

locali P.N.L., susţine şi este de acord să se facă cât mai curând procedurile. 

 

Domnul Consilier – Macedonschi Cristian   salută această iniţiativă 

având ca  exemplu  Sibiul,  fiind  o tematică similară, face apel la primărie şi la 

Serviciul Relaţii Externe să se facă invitaţii serioase către ţara gazdă şi Land 

Freiberg Austria Lishtenstein, Prinţul Moştenitor şi Primul-ministru. 

 

Preşedintele şedinţei - Domnul Mara Iulian  informează faptul că, 

urmează să fie depus un memoriu semnat de Protecţia Animalelor, dl. 

Vicepreşedinte Claudiu Demetriu este prezent , însă nefiind un punct pe ordinea de 

zi,  propune ca după ce se va depune oficial, să se  introducă pe ordinea de zi. 

 

Preşedintele şedinţei - Domnul Mara Iulian  supune aprobării procesele -

verbale ale şedinţelor consiliului local din 1 octombrie 2012 şi 15 octombrie 2012 

care în urma votului au fost aprobate cu unanimitate, deasemenea se supune 

aprobării ordinea de zi care în urma votului a fost aprobată cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 1 suplimentar. 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/2012 prin care s-a 

aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare 

Creşe.  

 

 

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 acordarea titlului de cetăţean de onoare al 

Municipiului Braşov actorilor, Viorica Geantă-Ghelbea, Costache Babii şi 

Mircea Andreescu.  

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  3 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al 

Municipiului Braşov, actorului Dan Constantin Dragoş Săndulescu (post 

mortem). 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  4 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în 

Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  5 suplimentar 

Proiect de hotărâre privind documentaţia  “P.U.Z. - Calea Bucureşti, 

Braşov - Etapa I”, iniţiatori SC Just Development SRl şi SC Nepi Bucharest One 

SRL. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia  2 cu amendamentul: 

Coeficientul de utilizare teren nu va depăşi valoarea 4, cu excepţia autorizaţiilor 

care au produs efecte, marcarea accesului se va face cu zona verde sau se vor 

realiza parcări înierbate corelare cu indici P.U.G.  şi de Comisia  5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate 

 

Punctul nr.  6 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate 

documentaţie P.U.Z. Sedii de firmă, showroom şi depozite, zona staţiei de 

transformare Hărman, Braşov – aprobată prin H.C.L. nr. nr. 796/2009 având ca 

beneficiar S.C. Boscagli S.R.L.  

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  7 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate 

documentaţie P.U.Z. Ansamblu de locuinţe tip vilă şi funcţiuni complementare, 

zona DN 13, str. Fagurului, str. Fântânii, D.E. 598/5/1, Braşov, aprobată prin 

H.C.L. nr. nr. 676/2009, având ca beneficiari pe Trifan Nicolae ş.a. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  8 suplimentar 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate 

documentaţie P.U.Z. Modificator zona str. Merilor, canal desecare, D.N. 13 cu 

modificare reţea stradală, Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 525/2009, având ca 

beneficiar S.C. Dan Get Expert S.R.L.  
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  2 şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  9 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate 

documentaţie P.U.Z. Construire locuinţe, Calea Feldioarei fn, Braşov – aprobată 

prin H.C.L. nr. 337/2009, având ca beneficiari Puiu Monica ş.a. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  10 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate 

documentaţie P.U.Z. Construire imobile din structuri metalice cu funcţiune de 

comerţ, prestări servicii, depozite, Calea Făgăraşului fn, Braşov, aprobată prin 

H.C.L. nr. 332/2009, având ca beneficiar S.C. Partener S.R.L.  

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  2 şi 5 ,  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 aprobarea contului de execuţie al bugetului 

Municipiului Braşov la data de 30 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.  3 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acoperirea din bugetul local a pierderilor 

înregistrate de furnizorul de energie termică la data de 31 august 2012.  

 

 

Domnul Consilier – Martin Vasile Emil  îşi exprimă dorinţa de a se 

adopta o hotărâre de consiliu local în vederea rebranşării instituţiilor subordonate 

consiliului local, astfel rebranşarea ar ridica “Tetkron” undeva la linia de plutire 

şi oamenii ar vedea profitabilitatea acestei societăţi, care până la urmă, se află în 

subordinea consiliului local. 

 

La ora 15,43 a plecat dl. consilier Leonte Cătălin, între timp a venit şi 

domnul consilier Chiricheş Andrei -  Ciprian. 

 

Domnul Viceprimar – Popa Răzvan       precizează că sunt 25 de  unităţi 

şcolare branşate la unităţi de termoficare şi în continuare “Tetkron” convinge 

cetăţenii şi societăţile comerciale şi instituţiile aflate în subordinea consiliului 

local, nu se pot obliga instituţiile să se branşeze, pentru că se face acest lucru prin 

A.G.A. “Tetkron”. 
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Domnul Primar – George Scripcaru   precizează că s-a discutat cu 

directorul Direcţiei Finanţelor Publice, se vor avansa discuţiile cu “Tetkron” cu 

Direcţia Fiscală pe baza calculelor, să fie beneficiar al furnizării de agent termic,               

deasemenea, Universitatea “Transilvania” se află în discuţie. 

Domnul Puşcariu Radu Ioan   susţine  preocuparea d-lui Martin, 

pierderile pe 8 luni sunt cu 25% mai mari decât cele din 2011. 

 

Domnul Viceprimar – Atomei Adrian completează faptul că nu  pot fi  

obligaţi  oamenii să se branşeze la “Tetkron”,  acei consilieri care cred în 

“Tetkron”, să facă primul pas, să dea dovadă de deschidere.  

 

Domnul Viceprimar – Răzvan Popa  precizează că  pierderea pe anul 

trecut a fost calculată pe luna martie. 

 

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

comisiei 5 s-a avizat cu 4(patru) voturi pentru şi 1 abţinere ,  iar în urma votului a 

fost aprobat  cu 23 de voturi pentru şi 2  abţineri: Durbacă Alexandrina Adina şi 

Simion Maria Antonela. 

 

Punctul nr.  4  al ordinii de zi 

 

         Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru anul 2012 şi 

cotizaţia pe anul 2013 datorată de  Municipiul Braşov – membru în Asociaţia 

“Comitetul de Organizare a Festivalului  Olimpic al Tineretului European 

(FOTE) – Ediţia de iarnă 2013”. 

 

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.  5  al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractului de asociere dintre 

Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea 

unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov . 
 

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

votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi 3 abţineri: doamna Durbacă 

Alexandrina – Adina, doamna Simion Maria – Antonela şi domnul Puşcariu 

Radu – Ioan. 
 

Punctul nr.  6  al ordinii de zi 
 

         Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul 

pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2012 –2013. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  7  al ordinii de zi 
 

 

 

          Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a 

domeniului schiabil din Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă  2012 – 

2013. 

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.  8  al ordinii de zi 
 

 
 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor acordate la 

transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2012-2013. 
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  9  al ordinii de zi 
 

 

 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru 

Energie Durabilă 2010 – 2020 actualizat în cadrul Programului de 

Cooperare Elveţiano – Român vizând reducerea disparităţilor economice şi 

sociale în acordul Uniunii Europene extinse, Obiectivul 1 al Ariei de 

concentrare tematică 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, 6 şi 7,  iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

 

Punctul nr.  10  al ordinii de zi 
 

          Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului pentru 

organizarea  şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi a 

Senatului  din data  de 9 decembrie 2012. 

 

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.  11  al ordinii de zi 
 

 
 

      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Servicii pentru anul 

2013 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  12  al ordinii de zi 

 
 

         Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 

închiriere   nr. 339/2005 a locurilor de parcare încheiat între Municipiul 

Braşov şi SC Ana Hotels SA. 

 

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 aprobarea studiului de oportunitate 

aferent documentaţiei “PUZ Calea Bucureşti, Braşov – Etapa I”, iniţiatori 

SC Just Development SRL şi Nepi Bucharest One SRL. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia  2 cu amendamentul: 

Coeficientul de utilizare teren nu va depăşi valoarea 4, cu excepţia autorizaţiilor 

care au produs efecte, marcarea accesului se va face cu zona verde sau se vor 

realiza parcări înierbate corelare cu indici P.U.G.  şi de Comisia  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 documentaţia „PUZ – Construire 

locuinţe şi funcţiuni complementare, zona str. Bârsei,  Braşov’’, iniţiatori 

Stan Rus Ionel gavril, Stan Rus Olga. 
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  15  al ordinii de zi 
 

 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „PUD – 

Construire casă, garaj, anexe gospodăreşti şi împrejmuire, str. Fagurului 

fn, Braşov”, beneficiari Oniga Constantion şi Oniga Ioana Claudia. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  16  al ordinii de zi 
 

 

              Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1192/2012 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Trifu Mihaela şi Trifu Cătălin –Dan-

Nicolae. 

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.  17  al ordinii de zi 
 

 

             Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 538/2010 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Cristian Petre – Dorian şi Cristian 

Daniela –Alice. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  18  al ordinii de zi 
 

 

          Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1604/2012 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Şuraru Silviu – Adrian şi Şuraru 

Mădălin Florian. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  19  al ordinii de zi 
 

           Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 3252/2007 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Nechita Vasile, Nechita Ionela, 

Muntean Ilie şi Muntean Ana. 

 

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.  20  al ordinii de zi 
 

           Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1063/2012 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Iacobus Augustin şi Iacobus 

Maricica. 

 

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 acceptarea donaţiei nr. 3187/2012 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de  S.C. INR Management Real Estate 

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.  22  al ordinii de zi 
 

          Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 18, 

ap.3, deţinut de Guranda Eugenia Olga. 

 

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 concesionarea terenului situat în Braşov, 

Calea Bucureşti nr. 48, în vederea realizării unui acces din exterior, către 

SC Groupama Asigurări SA. 
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  24  al ordinii de zi 
 

 

          Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, 

str. Prunului    nr. 28B, în vederea realizării unui acces din exterior, către 

Matei Mihai Ion şi Matei Mihaela.  
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  25  al ordinii de zi 
 

           Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al 

Municipiului Braşov pentru legalizarea construcţiei parter, cu destinaţie 

garaj, pentru imobilul situat în Braşov,  str. Săcelelor nr. 19, deţinut de 

Muşat Florian şi Muşat Gabriela. 

 

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.  26  al ordinii de zi 

 
 

 

          Proiect de hotărâre privind repartizarea către Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, a unei locuinţe din 

fondul locativ al Municipiului Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  27  al ordinii de zi 

 
 

            Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către 

Asociaţia Oraşe Energie România a spaţiului situat în Braşov, str. M. 

Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, camera 301, în cota de ½. 
 

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 trecerea în domeniul public al 

Municipiului  Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 

înscris în CF 125392 Brasov nr. cadastral 125392. 

 

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.  29  al ordinii de zi 
 

          Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 692/2007 

(republicată), ce are ca obiect interzicerea desfăşurării oricăror activităţi – 

altele decât cele prevăzute în programa şcolară – potrivit specificului în 

incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Braşov. 

 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  30  al ordinii de zi 
 

 

         Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiilor de la bugetul local, 

pentru anul 2013, asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii 34/1998. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  31  al ordinii de zi 
 

 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii 

îndreptăţiţi să primească în anul 2013 o locuinţă socială. 

 

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.  32  al ordinii de zi 
 

        Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pe anul 2013. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1, 3  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. 7/2012 prin care s-a 

aprobat   organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov pentru 

anul 2012. 
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  34  al ordinii de zi 
 

 

      Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice 

de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a SC RIAL SRL Braşov în 

litigiile acestei societăţi  cu Curtea de Conturi a României – Camera de 

Conturi Braşov  şi familia Cîrlan Ioana – Simina, Cîrlan Aurora, Cîrlan 

Ioan Flavian . 

 
 

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.  35  al ordinii de zi 
 

 

        Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului 

situat în Braşov, str. Lacurilor f.n. 
 

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 vânzarea directă a terenului aferent 

construcţiei situat  în Braşov, str. General Traian  Moşoiu nr. 46,  către 

Udrea Gheorghe , Foiciuc  Elena Liliana şu Udrea Lucreţia. 
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  37  al ordinii de zi 
 

       Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a terenului aferent 

construcţiei situat în Braşov, str. Tâmpei nr. 16, către Cernea Ioan si 

Cernea Monica. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  38  al ordinii de zi 
 

      Proiect de hotărâre privind vânzarea directa a  terenului aferent 

spaţiului comercial situat în Braşov,  str.  Zizinului nr. 67,  către SC Igiena  

SCM. 
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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.  39  al ordinii de zi 
 

 

        Proiect de hotărâre privind vânzarea directa  terenului aferent 

spaţiului comercial situat  în Braşov str.  Zorilor nr. 10,  către SC Igiena 

SCM. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  40  al ordinii de zi 
 

 

         Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  terenului aferent 

construcţiei  situat  în Braşov,  str.  Pavilioanele CFR  nr. 39,   către Gyero 

Ernest. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  41  al ordinii de zi 
 

          Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea H.C.L. nr. 

443/01.10.2012 privind   vânzarea spaţiului cu destinaţia  de cabinet  

medical situat în Braşov,  Bd.   Griviţei nr. 70,  bl. 6, ap.2. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile  1, 4  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  42  al ordinii de zi 
 

          Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea  Municipiului  

Braşov  a imobilelor terenuri având destinaţia  de drumuri, zona Stupini. 

 

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 înscrierea în proprietatea  Municipiului  

Braşov  a imobilului situat în Braşov,  str. De Mijloc nr. 41.  
 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  44  al ordinii de zi 
 

 

         Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept  de 

servitute în favoarea imobilului situat în Braşov , str. Lungă nr. 168. 

 

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.  45  al ordinii de zi 
 

        Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului  de administrare 

înscris in favoarea  imobilului situat  în Braşov, str. Pictor Luchian  nr.1. 
 

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 aprobarea dezmembrării  

(apartamentarea) imobilului situat în   Braşov, str. Lungă  nr. 149, pe 

unităţi individuale. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  47  al ordinii de zi 
 

        Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) 

imobilului situat în Braşov, str. Lungă  nr. 208, pe unităţi individuale. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  48  al ordinii de zi 
 

         Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării  

(apartamentarea) imobilului situat în  Braşov, str. Inului  nr. 9, pe unităţi 

individuale. 
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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.  49  al ordinii de zi 
 

          Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren situat în  

Braşov, str. 1 Decembrie  1918  nr. 9.  
 

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 dezmembrarea imobilului situat în Braşov,  

Colonia  Metrom  6, bl. 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. 

 

 

Punctul nr.  51  al ordinii de zi 
 

 

         Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, 

Calea  Bucureşti  6.  

 

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.  52  al ordinii de zi 
 

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

Toamnei  nr. 13.  

 

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 dezlipirea imobilului teren  situat  în 

Braşov,  Poiana Braşov  f.n.  

 

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 aprobarea alipirii  imobilelor situate în 

Braşov, Bd. Griviţei nr. 25. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  55  al ordinii de zi 
 

       Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, str. 

Prundului nr. 17. 

 

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.  56  al ordinii de zi 

 
 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate 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 nr.  57  al ordinii de zi 
 

 

         Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în 

Braşov, str. Zizinului  nr.  45. 

 

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 darea în folosinţă gratuită către Direcţia 

de Servicii Sociale Braşov a imobilului situat în Braşov,  str. Valea Cetăţii 

f.n. 
 

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.  59  al ordinii de zi 

 
 

       Proiect de hotărâre privind revocarea unor poziţii înscrise în capitolul 

H al anexei la HCL nr. 286/1999 republicată. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


