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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 20 decembrie  2012 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 20  decembrie  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 15-16  decembrie  2012. 

 

             Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

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

consilier Popa Răzvan, 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 41 de puncte şi 2 puncte 

suplimentare.   

Preşedintele şedinţei – domnul Mara Iulian  îi invită pe domnii consilieri 

să facă interpelări. 

Domnul consilier - Cătălin Leonte  informează că a primit de la 

comandantul Poliţiei Locale dispunerea zonelor de risc pe raza municipiului 

Braşov, documentul se află la domnul viceprimar Adrian Atomei şi adresează  

rugămintea doamnei Maria Oprea ca instituţiile de învăţământ de pe raza 

respectivelor zone de risc, să prindă în bugetul anului viitor, când se realizează 

bugetele la nivelul instituţiilor, posturi de pază, în aşa fel încât să se evite orice  
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evenimente nedorite. De asemenea, pentru Direcţia Pieţelor aşa cum 

dispune legea, asigurarea pazei pe raza tuturor pieţelor. 

 

Domnul consilier - Liviu Lupu    informează despre sesizarea venită de la 

Asociaţia de Locatari Victoria 3, prin persoana domnului preşedinte, care reclamă 

că în zona bulevardului Victoriei spre Piaţa Dacia circulaţia  pietonală este 

îngreunată de taxiurile care parchează pe trotuar şi pe carosabil, urmând să 

depună această sesizare la comisia de circulaţie însoţită de soluţia propusă. 

Totodată, în calitate de preşedinte al Clubului Corona, domnul consilier  

Liviu Lupu a luat act de demisia doamnei consilier Durbacă Alexandrina Adina, îi 

mulţumeşte pe această cale pentru efortul pe care l-a făcut în slujba sportului 

braşovean, cu toate că a fost inexistent, ceea ce îl miră este faptul că dânsa, în 

perioada scurtă în care a activat la Corona, nu a reuşit să îşi însuşească că în 

acest Club activează în jur de 1.000 de sportivi, că acest Club are 3 echipe de 

sport de echipă, că aceste echipe activează în Liga internaţională - echipa de 

Hochei, în Liga naţională - echipa de handbal şi în Liga I şi Liga II-a - echipa de 

fotbal, cu reale şanse la promovare şi că în acest Club activează peste 700 de 

copii.  Ar fi fost extraordinar dacă şi cu sprijinul doamnei consilier s-ar fi reuşit ca 

sportul braşovean să ajungă să aibă o performanţă mult mai mare decât a avut 

până acum.  

De asemenea, propune înlocuirea doamnei Durbacă din Consiliul de 

Administraţie al Clubului Sportiv Corona. 

 

 Doamna consilier - Durbacă Alexandrina Adina      precizează faptul că de  

când a fost numită în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Sport Club Corona 

2010, a fost invitată numai o singură dată să participe la o şedinţă şi a anunţat  

membrii că nu poate fi prezentă întrucât era plecată din localitate, iar în ceea ce 

priveşte demisia, a fost vizavi de proiectul de hotărâre care este pe ordinea de zi, 

respectiv punctul 3, prin care s-a stabilit să se aloce la acest Club o anumită sumă. 
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 În ceea ce priveşte faptul că domnul preşedinte consideră că nu s-a implicat 

activ în viaţa sportivă, ar fi trebuit, să i se ceară sprijinul în mod concret şi dacă 

ar fi existat  posibilitatea,  să sprijine activitatea sportivă ar fi făcut-o cu dragă 

inimă. 

 

 Domnul consilier - Vasile Emil Martin   precicează că pe data de 3 

decembrie a fost ziua persoanelor cu dizabilităţi şi a participat la acea întâlnire,   

ar fi dorit să se participe în număr mai mare. Au fost ridicate mai multe probleme, 

printre care, accesibilizarea în instituţiile publice, în sălile de sport, în sălile de 

cultură şi apoi semnalizarea mijloacelor de transport în comun, a staţiilor, a 

maşinilor R.A.T., care, chiar dacă au acel sistem care se poate folosi, din păcate 

nu se foloseşte, iar a doua solicitare este în legătură cu mutarea sediului Direcţiei 

de Asistenţă Socială - cea care deserveşte şi persoanele cu dizabilităţi, ajungând la 

concluzia că, nu este normal ca o instituţie care deserveşte persoane cu dizabilităţi 

să îşi desfăşoare activitatea la etajul II, III, IV, urmând să se găsească o soluţie 

adecvată pentru o clădire la parter.  

  

 Domnul consilier - Cristian Macedonschi      prezintă trei probleme şi 

anume, sesizarea unei doamne în vârstă, a unei pensionare, în legătură cu 

ajutoarele sociale, care se primesc la Cantina de Ajutor Social Braşov, consideră  

că este inuman ca aceşti bătrâni, să fie ţinuţi ore în şir, zile în şir, în frig, pentru  

primirea ajutoarelor, se dau 42 de kilograme, şi sunt greu de transportat. Totodată 

domnul consilier vine cu propuneri pentru reanalizarea modului şi organizarea 

acordării acestor ajutoare, să se primească cupoane şi pe baza acestor cupoane, 

aceştia sau persoanele împuternicite să ridice ajutorul social. 

 

  Al doilea punct se referă la sesizarea iubitorilor de animale,  sunt câteva 

puncte pe tema asta şi vor fi discutate. 
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 Iar al treilea punct se  referă la FOTE. Domnul consilier îşi exprimă 

mulţumirea că după lungi sesizări s-au făcut contractele cu hotelierii, s-au plătit 

acei bani, arbitrii sportivi speră să primească la nivelul voluntarilor un 

echipament, iar problema cu Eurosportul, probabil că s-a renunţat la transmiterea  

FOTE, deoarece grila de emisiuni la un program atât de mare, se face cu cel puţin 

6 luni înainte şi nu cu două luni sau cu mai puţin, dacă totuşi se face lobby, se 

reuşeşte promovarea  şi în străinătate a  acestui eveniment extraordinar. 

   

 Domnul consilier - Ladislau Szente mulţumeşte Poliţiei Locale şi 

Ofiţerului de Serviciu care în dimineaţa aceasta au stins focul făcut de nişte 

răufăcători, în parcul de lângă Teatrul Sică Alexandrescu şi de lângă Capela 

Catolică. Intervenţia a fost foarte rapidă, au stins focul, au făcut curăţenie şi au 

amendat pe răufăcători, cinci persoane. 

 

 Domnul consilier - Vasile Emil Martin  face o completare cu privire la 

bugetul anului 2013, să se aloce sume mai mari pentru Direcţia de Asistenţă 

Socială, în mod special la zona aceasta de persoane cu dizabilităţi şi să se 

găsească sursele de reducere a pierderilor în alte părţi . 

 

 Domnul Primar - George Scripcaru   îl informează pe domnul Martin, 

întrucât dumnealui este consilier nou, că s-a  finalizat procedura privind 

accesarea de fonduri europene pentru construirea unui Centru de Servicii Sociale 

care va reuni toate serviciile într-un singur loc şi se va rezolva această problemă 

din toate punctele de vedere. Suntem în procedura de achiziţii, s-a semnat 

contractul şi se va executa acest Centru de Servicii Sociale pe locaţia fostului 

Grup Şcolar Astra, acolo se vor reuni toate serviciile şi  va fi Primăria Socială a 

Municipiului Braşov, astfel, din acest punct de vedere nu trebuie să se mai aloce 

mulţi bani anul viitor din bugetul municipiului Braşov . 

 Domnul Primar - George Scripcaru    adaugă că se va discuta la Comisia 

de circulaţie sesizarea preluată de la domnul consilier Liviu Lupu.  
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Domnul Primar - George Scripcaru   apreciază că ajutoarele primite  este 

indicat  să fie luate, iar Forumul German dacă s-ar organiza foarte bine, ar putea 

să organizeze o echipă de voluntari care să-i ajute pe toţi care au nevoie, pe lângă 

ceea ce se face în momentul de faţă, la locaţia respectivă, iar cu privire la FOTE îl  

invită pe domnul Macedonschi,  la comitetul de organizare care funcţionează în 

Poiana Braşov în locaţia numită Favorit, acolo funcţionează comitetul de 

organizare cu toţi şefii de departamente  care se preocupă de toate lucrurile astea, 

în nişte condiţii nu prea prielnice din punct de vedere bugetar sau financiar.  

Am fost  anunţaţi de  raportorul de la Festivalul Olimpic Caterina Nişcova 

de comunicarea făcută de Eurosport, iar dacă Forumul Democrat German deţine 

nişte fonduri ar fi bine să se aloce pentru acest lucru,  să se sprijine acest demers 

şi asigură că se  fac toate eforturile să se  gestioneze acest eveniment important 

pentru România. 

Preşedintele şedinţei – domnul Iulian Mara     supune la vot  procesul - 

verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 28 noiembrie 2012 care a fost 

aprobat în unanimitate, precum şi ordinea de zi, care de asemenea a fost adoptată 

cu unanimitate. 

Domnul Primar - George Scripcaru  oferă  diplomele de Cetăţean de 

Onoare,  persoanelor care au fost nominalizate în şedinţa trecută şi cu ocazia 

altor şedinţe, respectiv, post - mortem actorului Dan Constantin Dragoş 

Săndulescu în semn de recunoaştere pentru întreaga activitate, este prezentă soţia 

actorului care  mulţumeşte în numele soţului  pentru apreciere. 

Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov actriţei 

Viorica Geantă Chelbea, în semn de recunoaştere pentru întreaga activitate, care 

recunoaşte că nu se aştepta la o asemena bucurie şi mulţumeşte din toată inima. 

Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov actorului 

Mircea Andreescu, în semn de recunoaştere pentru întreaga activitate până în 

momentul de faţă. 
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Domnul Mircea Andreescu   precizează că închină şi împarte  această 

onoare cu nişte oameni cum au fost Geta Grapă,  cum a fost Andreea Armancu sau 

Eugen Bercus, de asemenea informează, că domnul Eugen Bercus este 

inventatorul Festivalului de Teatru care există şi în ziua de astăzi,  prima ediţie a 

avut loc în 1982, domnia sa fiind  cel care a pus la cale Studioul Teatrului într-o 

sală mică, pe care a amenajat-o, a reconstruit-o şi unde s-au petrecut de-a lungul 

timpului nişte evenimente foarte interesante din punct de vedere artistic.  

Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov actorului 

Costache Babii, în semn de recunoaştere pentru întreaga activitate, întrucât este 

bolnav este prezentă  fiica domniei sale care mulţumeşte pentru înalta cinste şi 

spune că  a  mai  primit multe aplauze în aceşti ani, dar parcă niciodată nu au 

avut acelaşi ecou.     

Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului 

Rareş Dumitrescu, în semn de recunoaştere pentru rezultatele deosebite obţinute la 

Jocurile Olimpice de la Londra 2012. 

 

Domnul Rareş Dumitrescu    mulţumeşte şi apreciază că este o mare 

mândrie pentru domnia sa, mai ales la această vârstă să devină Cetăţean de 

Onoare al Braşovului şi  speră  în continuare să poată aduce bucurie, iar această 

diplomă va fi pusă alături de cele mai importante medalii pe care le-a câştigat 

până acum pentru că reprezintă  un titlu la fel de important.  

 

Punctul nr. 1 suplimentar 

 

             Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 83/2012, republicată, 

privind denumirea unităţilor de învăţământ preuniversitar din  Municipiul 

Braşov, pentru anul şcolar 2012 - 2013. 

 

               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 modificarea H.C.L. nr. 804/2010, privind  

desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a 

Asociaţiei “Sport Club Corona 2010 Braşov”. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1,  4  şi  5. 

 

Domnul Consilier – Lupu Liviu propune să nu se mărească numărul 

de consilieri cu unul, ci să se facă doar o înlocuire, având în vedere că există 

o demisie, a doamnei Durbacă. 

 

 

  Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  

precizează că proiectul de hotărâre era pentru completare şi  având în vedere 

că s-a creat un loc liber, în proiectul de hotărâre va apărea faptul că se 

numeşte o persoană în locul celeilalte persoane, iar cu  propunerile făcute şi 

de amendament, se supune la vot. 

 

 Domnul  Consilier - Werner Braun întreabă de ce propunerea este pentru 

reducerea numărului de consilieri. 

 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv    

precizează că nu se  reduce numărul. 

 

Preşedintele şedinţei -  domnul Iulian Mara      informează că este vorba de 

o înlocuire, astfel, doamna consilier Durbacă  renunţând la calitatea pe care a   

avut-o în AGA va trebui înlocuită. 
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Domnul Primar - George Scripcaru        informează că iniţial s-a dorit  să 

fie două persoane, pentru a respecta şi din punct de vedere regulamentar, ca 

numărul de membri ai Consiliului să fie impar, iar datorită faptului că această 

demisie a intervenit,  se va  face doar o completare ca să nu se afecteze  din punct 

de vedere juridic funcţionarea Asociaţiei şi să nu modificăm Actul Constitutiv şi 

toate celelalte documente, de aceea se va face  completarea  acum,  urmând ca  

ulterior, să se modifice Statutul  cu  completarea a doi membrii în plus în  

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Sport Club Corona 2010 Braşov, eventual, 

în luna ianuarie şi personal îl va propune pe domnul Werner Braun. 

Domnul Consilier - Werner Braun        mulţumeşte şi informează că s-a 

implicat la Clubul Corona, sunt multe de făcut, potenţialul este mare şi de aceea  

consideră că este nevoie de o persoană în plus fiind dispus să se  implice şi crede 

că este  important la ocuparea acestor posturi să se ţină cont de oamenii care au 

experienţă în sport sau au o tangenţă în sport, nefiind chiar aşa de uşor să se  

gestioneze un Club sau să dezvolte afacerea. 

 

Domnul Primar - George Scripcaru       îi sugerează domnului Braun că se 

poate implica dacă doreşte. 

  

Domnul Consilier - Werner Braun       completează că în momentul în care 

se negociază cu cineva este bine să existe un mandat oficial, iar domnul Primar 

adaugă că îi dă ţi un mandat. 

 

Preşedintele şedinţei -  domnul Iulian Mara      propune  abordarea acestei 

situaţii  în două etape.  

În această fază fiind în situaţia în care se constată faptul că doamna 

consilier Durbacă a renunţat la această funcţie, urmând să se facă propuneri 

pentru completarea AGA, ulterior, pentru luna ianuarie, în  principiu, să se 

analizeze, oportunitatea rediscutării Statutului şi măririi numărului de membri cu 

doi. 



 

9 

 

 

Domnul Consilier – Ghirdă Mihai –Ioan        îl propune  din partea USL, 

pe domnul consilier Cătălin Leonte. 

 

Domnul Consilier - Cristian Macedonschi   îl propune  din partea  

Forumului Democrat German  pe domnul consilier  Werner Braun. 
 

Se supune la vot,  propunerea  ca domnul Cătălin Leonte să fie 

reprezentantul Consiliului Local din Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Sport 

Club Corona 2010 Braşov, iar în urma votului propunerea a fost aprobată cu 25 

de voturi pentru şi o abţinere, domnul Cătălin Leonte.  

 

 

Punctul nr. 1 al ordinii de zi 

 

 

            Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - 

decembrie  2012. 

 

           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 3,  4,  5, 6 şi 7,   

iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi două voturi 

împotrivă, doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina şi doamna consilier 

Simion Maria Antonela, astfel,  art. 1 a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi 

două voturi împotrivă, doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina şi 

doamna consilier Simion Maria Antonela,  art. 2  a fost aprobat cu 24 de 

voturi pentru şi două voturi împotrivă, doamna consilier Durbacă 

Alexandrina Adina şi doamna consilier Simion Maria Antonela, art. 3 a fost 

aprobat cu  unanimitate, art. 4 fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi două 

abţineri, doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina şi doamna consilier 

Simion Maria Antonela. 
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Punctul nr. 2 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

Municipiului Braşov - decembrie 2012. 

 

        Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 3,  4,  5, 6 şi 7,   iar în 

urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi două voturi împotrivă, 

doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina şi doamna consilier Simion Maria 

Antonela. 

 

Punctul nr. 3 al ordinii de zi 

 

 

           Proiect de hotărâre privind cotizaţia anuală către Asociaţia  “Sport Club 

Corona 2010 Braşov”. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 4 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile  din 

bugetul Municipiului Braşov a proiectelor sportive. 

 

          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. 5 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

 anul 2013 prevăzute de Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 3,  4,  5, 6 şi 7,   iar în 

urma votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi două voturi împotrivă, 

doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina şi doamna consilier Simion Maria 

Antonela şi două abţineri domnul consilier  Cristian Macedonschi şi domnul 

consilier Braun Werner. 

 

 

Punctul nr. 6 al ordinii de zi 

 

 

              Proiect de hotărâre privind asociaţiile şi fundaţiile care administrează 

unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la  bugetul 

local în 2013. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 7 al ordinii de zi 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi a indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor 

Kronstadt RA pe anul 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. 8 al ordinii de zi 

 

 

           Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 8 din 30 ianuarie 

2012, prin care au fost aprobate Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului  

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2012. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 9 al ordinii de zi 

 

 

             Proiect de hotărâre privind contestaţia formulată de Asociaţia “Alianţa 

pentru Combaterea Abuzurilor”, Feher Codruţ Alin şi Dumitru Claudiu Lucian,  

împotriva H.C.L. nr. 159/2010, privind stabilirea tarifelor pe operaţiuni a 

activităţilor desfăşurate de Serviciul Public de Gestionare a Animalelor. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 10 al ordinii de zi 

 

 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 159/2010, privind 

stabilirea tarifelor pe operaţiuni a activităţilor desfăşurate de Serviciul Public de 

Gestionare a Animalelor. 

ACEST PUNCT A FOST AMÂNAT 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 
 

Domnul Consilier - Cătălin Leonte        precizează că la punctele 10 şi 11 

de pe ordinea de zi au fost discuţii aprinse în cadrul comisiei.  

De asemenea, au existat discuţii în cadrul societăţii civile, a O.N.G.-urilor 

de profil, astfel domnul consilier propune Consiliului Local, realizarea unei 

comisii, formată din 5 persoane, din care să facă parte domnul primar George 

Scripcaru, domnul viceprimar Atomei Adrian şi câte un reprezentant de la 

comisiile 1, 5 şi 6, care într-un termen cât de scurt, să evalueze situaţia de fapt de 

la nivelul Serviciului Public de Gestionare a Animalelor şi să vină cu un raport şi 

o propunere în Consiliul Local. 

 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv     

precizează că cei  trei reprezentanţi din partea Consiliului Local, pot fi  preşedinţii 

comisiilor 1, 5 şi 6, sau reprezentanţii desemnaţi, după caz, de aceştia.  

 

 Domnul Consilier - Cătălin Leonte     adaugă că cel mai potrivit este să fie 

aleşi preşedinţii comisiilor. 

 

Punctul nr. 11 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractului 

de închiriere încheiat între Serviciul Public de Gestionare a Animalelor şi  

S.C. Ferma Stupini UTB S.A. pentru Adăpostul de câini fără stăpân. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Preşedintele şedinţei - Iulian Mara   adaugă cu privire la această situaţie 

faptul că expiră contractul la sfârşitul acestui an, iar comisia, va avea drept 

principal punct pe ordinea de zi să vadă care este situaţia de fapt şi care este 

necesarul de investiţii de a fi realizate, să se discute cu O.N.G.-urile de profil în 

aşa fel încât să nu mai existe discuţii pe tema asta. 
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 Domnul Consilier - Cristian Macedonschi  propune ca şi O.N.G.-urile să 

facă parte din această comisie. 

 Preşedintele şedinţei – domnul Iulian Mara       precizează faptul că va fi 

formată comisia din consilieri locali, va convoca membrii tuturor O.N.G.-urilor,  

de profil şi de asemenea, a societăţii civile, a tuturor persoanelor interesate, iar 

lucrul acesta se va face în cadru organizat, invitându-i la Primărie, sau chiar la 

sediul adăpostului. 

 

 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv    precizează 

că s-a formulat un amendament, care este de fapt proiectul de hotărâre care se va 

da,  privind înfiinţarea acestei comisii, urmând ca Serviciul Public de Gestionare a 

Animalelor, să pună la dispoziţie toate datele şi informaţiile pentru ca această 

comisie să poată să delibereze în condiţii bune, motiv pentru care se supune la vot 

proiectul de hotărâre, astfel cum a fost formulat de către executiv, iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 12 al ordinii de zi 

 

           Proiect de hotărâre privind adoptarea Declaraţiei de aderare la valorile 

fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei 

Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015, aprobarea Inventarului 

măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorilor de evaluare, precum şi 

aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea strategiei 

naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, la nivelul U.A.T. Municipiul 

Braşov. 

 

           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. 13 al ordinii de zi 

 

             Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungiri asocierii încheiate  în 

baza Hotărârii Consiliului Local nr. 494/2004. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5, cu amendamentul 

că: prelungirea se face pe 6 luni,  iar în urma votului a fost aprobat în 

unanimitate. 

 

 

 

Punctul nr. 14 al ordinii de zi 

 

 

             Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungiri asocierii încheiate în 

baza Hotărârii Consiliului Local nr. 762/2005. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5, cu amendamentul 

că: prelungirea se face pe 6 luni,  iar în urma votului a fost aprobat în 

unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 15 al ordinii de zi 

 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungiri asocierii încheiate  în 

baza Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2006. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5, cu amendamentul 

că: prelungirea se face pe 6 luni,  iar în urma votului a fost aprobat în 

unanimitate. 
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Punctul nr. 16 al ordinii de zi 

 

 

       Proiect de hotărâre privind componenta 1 tarifele de călătorie pentru  

transportul public local în municipiul Braşov. 

 

       Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6 cu 20 de voturi  

pentru, două voturi împotrivă, doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina şi 

doamna consilier Simion Maria Antonela şi patru abţineri domnul consilier Bucur 

Ciprian, domnul consilier Puşcariu Radu – Ioan, domnul consilier  Cristian 

Macedonschi şi domnul consilier Braun Werner. 

  

 

Componenta 2 

 

 

             Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 624/2011, prin care  

s-au acordat facilităţi pentru studenţii Universităţii „Transilvania”din Braşov. 

 

           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 modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 

159/2008. 

 

           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. 18 al ordinii de zi 

 

 

           Proiect de hotărâre privind actualizarea contravalorii activităţilor 

desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate pe raza Municipiului 

Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi  6, cu 

amendamentul Comisiei 1 : “cu încadrarea în plafoanele bugetare pentru bugetul 

2013 şi asigurarea facilităţilor tarifare pentru salubrizare de pe domeniul public al 

Municipiului Braşov la Rampa Ecologică. ” 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6 cu 22 de voturi  pentru, 

două voturi împotrivă, doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina şi doamna 

consilier Simion Maria Antonela şi două abţineri, domnul consilier  Cristian 

Macedonschi şi domnul consilier Braun Werner. 

 

Punctul nr. 19 al ordinii de zi 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate aferent 

documentaţiei „P.U.Z. - str. După Grădini, Braşov”. 

 

A fost retras. 

 

Punctul nr. 20 al ordinii de zi 

 

              Proiect de hotărâre privind  documentaţia „Modificare P.U.Z. - 

Construire locuinţe colective zona Timiş - Triaj, Braşov”,  aprobat cu H.C.L. nr. 

979/2008, la iniţiativa S.C. ORION  ELECTRICS S.R.L. Braşov. 
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           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2, 5 şi  6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 21 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind documentaţia „Modificare P.U.Z. - MARUB, 

 Braşov”, aprobat cu H.C.L. nr. 694/2008, cu revenire la destinaţia iniţială, 

 iniţiator S.C. MARUB S.A. Braşov. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2  şi 5 cu 24 de voturi  pentru, 

două voturi împotrivă, doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina şi doamna 

consilier Simion Maria Antonela. 

 

 

Punctul nr. 22 al ordinii de zi 

 

 

         Proiect de hotărâre privind documentaţie „P..U.D. – Construire  trei 

locuinţe şi împrejmuire, str. Fânului nr. 54 P, Braşov”, beneficiar Sereulea 

Dorin şi Sereulea Maria Claudia. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 23 al ordinii de zi 

 

 

        Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - Desfiinţare 

construcţie existentă şi construire clădire de  apartamente, str. Morii nr. 38, 

Braşov”, având ca iniţiatoare S.C. DE MAR  SPECIAL 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. 

 

Punctele 24, 25, 26 şi 27 privind donaţiile au fost supuse votului în bloc şi 

aprobate cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 24 al ordinii de zi 

 

 

            Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2961/2012 şi trecerea 

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

folosinţă drum, donate de S.C. „Nectar” 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 asociaţiile şi fundaţiile care administrează  

unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la  bugetul 

local în 2013. 

 

            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. 26 al ordinii de zi 

 

 

             Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 851/2008 şi trecerea 

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

olosinţă drum, donat de Varodi Elena. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 27 al ordinii de zi 

 

           Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 907/2008 şi trecerea 

 în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria  

de folosinţă drum, donat de Sipos Stefan. 

 

            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 C.F. nr. 125913 

Braşov, nr. cadastral 125913. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate 

 

 

 



 

21 

 

Punctul nr. 29 al ordinii de zi 

 

 

                Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov,  

str. Alexandru Sahia nr. 16, în vederea realizării unui acces din exterior, de 

către Drăgescu Ionel şi Drăgescu Ileana. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 30 al ordinii de zi 

 

 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii 

personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul 

Braşov pentru anul şcolar 2012 - 2013. 

 

          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 prelungirea termenului de dare în folosinţă 

gratuită către Asociaţia Bolnavilor de Cancer din România, filiala  Braşov, a 

unor spaţii situate în Braşov, str. Gladiolelor nr. 4. 

 

           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 modificarea H.C.L. nr. 477/2012, privind  

darea în folosinţă gratuită către AN Apele Române ABA Olt - S.G.A.  Braşov a 

16 m.p., 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. 33 al ordinii de zi 

 

           Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 580/2005, privind  

repartizarea locurilor de veci/înhumare, atribuite în mod gratuit - în parcelele 

special amenajate, situate în Cimitirul Municipal Braşov, către persoanele  

care beneficiază de acest drept, conform prevederilor legilor speciale. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 34 al ordinii de zi 

 

 

              Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4, alin. 1 din H.C.L. nr. 724 

 din 26.11.2010, cu privire la reglementarea regimului juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope,  

altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare. 

 

            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 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 

că: prelungirea se face pe 6 luni,  iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de 

voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina 

şi doamna consilier Simion Maria Antonela. 

 

 

Punctul nr. 36 al ordinii de zi 

 

 

            Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului  

Braşov a imobilului teren situat în Braşov, str. Şoseaua Cristianului nr. 7. 

 

 

           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 dezmembrare terenului, situat în Braşov, str. 

Stadionului f.n. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 38 al ordinii de zi 
 

 

           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. 39 al ordinii de zi 

 

              Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 

construcţiei  situat în Braşov,  str. Vasile Alecsandri nr. 11, către Pop Aurel. 

 

            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 a terenului situat în Braşov, 

str. Romaniţei f.n., către Paşca Victor Iulian şi Paşca Iulia. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

 



 

25 

 

 

Punctul nr. 41 al ordinii de zi 

 

 

                Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 242/2009, 

epublicată, privind darea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului situat în 

Braşov, str. Paşcani f.n., în vederea construirii de locuinţe. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Domnul Consilier - Cătălin Leonte   doreşte ca  în numele Consiliului 

Local, să se înainteze o scrisoare Instituţiei Prefectului Braşov, prin care să se  

solicite sprijinul prin toate instituţiile aflate din subordine, în ceea ce priveşte 

identificarea evaziunii fiscale din activitatea de taximetrie desfăşurată pe raza 

Municipiului Braşov, care duce la o situaţie de concurenţă neloială cu Serviciul de 

transport public desfăşurat de Regia Autonomă de Transport Braşov.  

 

Domnul Primar - George Scripcaru  precizează că este vorba de 

următoarele instituţii:  finanţe, poliţie, gardă financiară, metrologie, OPC, şi 

absolut toate instituţiile care sunt implicate în acest domeniu de activitate, pe 

lângă municipalitate sau Consiliului Local. 

 

Domnul Primar - George Scripcaru  mulţumeşte domnilor consilieri pentru 

întreaga activitate depusă de la preluarea mandatului, până în prezent şi întrucât 

este sfârşit de an şi  perioadă de sărbători şi îşi doreşte  să se treacă peste toate 

necazurile sau interpretările care au avut loc de-a lungul anului, fără probleme 

conflictuale cu absolut nimeni.  
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De asemenea domnul Primar adaugă că ar fi dorit  să  pună la dispoziţie 

datele din rectificarea bugetară cu 5 zile înainte, conform solicitării, dacă 

Finanţele Publice trimiteau datele privind repartiţiile din cote de TVA defalcate şi 

de alte lucruri şi cred că acesta a fost motivul votului  împotrivă privind 

rectificarea. 

În încheiere  urează un an bun, sărbători fericite, iar Dumnezeu să ne dea 

multă sănătate şi pace în suflet. 

 
 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Mara Iulian   declară  încheiate lucrarile 

sedinţei, mulţumeşte şi urează  un an nou fericit . 

 

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

legale. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 

           Liviu Lupu                                                  Nicolae Paraschiv 

 

 

 

Întocmit: Doina Florea 
 

 

 

 
 


