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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  februarie  2013 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 28  februarie  2013  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 23 – 24  februarie  2013. 

    Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 24, absentând domnul 

consilier Chifu Sergiu - Marian, domnul consilier Ionescu Lucian şi domnul 

consilier Braun Werner, precizând că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri 

valabile.  

(Dl. Ionescu Lucian a sosit la şedinţă după aprobarea punctului nr. 1 al 

ordinii de zi.) 

           La şedinţă participă şi domnul Primar – George Scripcaru. 

           Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare sunt  înscrise 48 de puncte şi 2 puncte 

suplimentare.   

Domnul Consilier – Ghirdă Mihai Ioan mulţumeşte Comitetului de 

organizare şi domnului Primar pentru desfăşurarea şi competiţia foarte bine 

desfăşurată organizată F.O.T.E. Braşov 2013. Deasemenea îl felicită pe domnul 

George Cosac, Preşedintele Federaţiei de Tenis. 

Domnul consilier anunţă că în premieră la Braşov, în luna aprilie, în zilele 

de 5, 6 şi 7, se va desfăşura Cupa Davis, România – Olanda şi îi roagă pe domnii 

consilieri şi pe domnul Primar, să fie alături şi mulţumeşte  celor care au hotărât 

ca această cupă să se ţină la Braşov, a fost o luptă cu Sibiu şi cu Cluj, au fost două  

zile de tensiuni. 
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Domnul Consilier – Leonte Cătălin  urează felicitări, nu numai 

Comitetului de Organizare, ci şi personalului din aparatul tehnic şi sutelor de 

voluntari care au făcut o treabă excelentă şi adaugă că în momentul de faţă există 

un bagaj de încredere din partea lor, iar în 4-5 ani sportivii pregătiţi la Braşov, să 

se bată de la egal la egal cu cei pe care au fost văzuţi pentru prima dată pe pârtiile 

din Braşov.7 

 

Domnul Consilier – Ciprian Andrei Chiricheş   adresează  felicitări pentru 

organizarea F.O.T.E. 2013, iar  reprezentanţii Şcolilor nr. 14 şi 19, care pe 

parcursul acestui eveniment s-au implicat începând de la vizita în curtea 

interioară a primăriei, poza cu flacăra olimpică şi bineînţeles promovarea pe 

reţelele de socializare îşi exprimă  recunoştinţa pentru sprijinul acordat pentru că 

au putut să se deplaseze la diferite evenimente: Predeal, Poiana Braşov şi  Râşnov. 

Reprezentanţii Şcolii Generale nr. 14  şi 19 adresează cuvinte de mulţumire 

organizatorilor F.O.T.E., elevii reprezentanţi ai celor două şcoli înmânează 

diplome domnului Primar George Scripcaru. 

 

Domnul Consilier – Boriceanu Mircea    readuce în atenţie un proiect mai 

vechi, iniţiat de domnul Liviu Lupu – Pasajul subteran de la Micşunica şi îşi 

exprimă rugămintea ca să fie prins în buget şi acest proiect şi are susţinerea  

domnului deputat Ion Diniţă, care face demersurile necesare în Bucureşti, pentru a 

susţine acest proiect, iar cetăţenii din Colegiul 7 merită să nu îşi mai rişte viaţa 

trecând linia să pună o floare la cei dragi. 

 

Domnul Consilier – Leonte Cătălin   răspunde că proiectul este prins în 

buget pe acest an pentru realizarea studiului, urmând ca realizarea efectivă, să 

înceapă din primăvara anului viitor. 

Domnul Primar - George Scripcaru  adaugă că a filmat şi a pozat tot în 

campania electorală, pe cei care au spus lucrurile acestea, referitor la poduri, 

pasaje, drumuri şi în funcţie de cât de mult au spus şi de câte ori au spus,  
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procentual, ar trebui să contribuie; ar fi o variantă foarte bună să împartă 

efortul acesta, fiecare în parte, cam cât i se cuvine. 

 În campanie electorală este foarte simplu. Mai greu e după şi crede că stă 

în puterea domnului deputat Diniţă să facă acest lucru, pentru că având influenţă 

foarte mare din punct de vedere politic, ar putea să reglementeze lucrul acesta. 

Am discutat cu dumnealui lucrul acesta şi cu d-na Grapini şi cred că va fi o 

soluţie din acest punct de vedere. 

 

Preşedintele şedinţei – Domnul Lupu Liviu îşi exprimă convingerea că 

legat de pasajul de la Micşunica lucrurile se vor transforma în realitate.  

 

Preşedintele şedinţei - Domnul Lupu Liviu supune aprobării          

procesul –verbal  al şedinţei consiliului local din 25 ianuarie 2013 care în urma 

votului a fost aprobat 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. 436/2010 

republicată prin care s-a aprobat înfiinţarea Asociaţiei Sport Club Municipal 

“Corona” Braşov, structură sportivă de drept privat. 

 

 

Domnul Consilier – Leonte Cătălin  amendament: se va modifica şi rata 

contribuţiei la patrimoniul iniţial al asociaţiei, adusă de municipiul Braşov, 

proporţional cu numărul de membri, pentru a fi riguroşi din punct de vedere 

juridic. 

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

urma votului cu amendamentul domnului Leonte a fost aprobat în 

unanimitate. 
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Punctul nr.  2 suplimentar 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 804/2004 republicată, 
privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Braşov în Adunarea Generală 
a Asociaţiei Sport Club “Corona” 2010 Braşov.  

 
Domnul Consilier – Ghirdă Mihai Ioan face două propuneri din partea 

U.S.L.: dl. Duţu Tudor Alexandru şi Boriceanu Mircea şi o propunere din partea 

U.D.M.R. - dl. Toro Tamas. 

Domnul Consilier – Kraila Vasile propune din partea P.D.L. pe domnul 

Oprică Florentin-Adrian. 

 

Domnul Consilier – Macendonschi Cristian din partea Forumului 

German îl propune pe domnul Braun Werner. 

 

           Se trece la votul separat pentru fiecare consilier în parte,  iar în urma 

votului  domnul Duţu Tudor a fost ales cu  unanimitate; pentru domnul Boriceanu 

Mircea, rezultatul votului – 24 voturi pentru şi o abţinere (domnul Tarbă); domnul 

Toro Tamas a fost ales cu  unanimitate; pentru domnul Oprică Adrian Florentin - 

21 voturi pentru şi 4 abţineri 

 
Preşedintele şedinţei – domnul Lupu Liviu  îi nominalizează pe cei patru 

domni consilieri  care vor intra în A.G.A. Corona Braşov, respectiv,  domnul 

consilier  Duţu Tudor, domnul consilier Boriceanu Mircea, domnul consilier Toro 

Tamaş şi domnul consilier Oprică Adrian Florentin. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  1 al ordinii de zi 
 
             Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestarea de 
servicii şi a redevenţei pentru concesiunea locurilor de înhumare în Cimitirul 
Municipal Braşov şi aprobarea contractului cadru de concesiune a locurilor  de 
înhumare. 
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           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5  şi  6,   iar în 

urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi o abţinere (domnul 

Macedonschi Cristian). 

 

 

(A sosit la şedinţă dl. consilier Ionescu Lucian) 
 

 
 
 
Punctul nr.  2 al ordinii de zi 
 
            Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea 
contractării unui împrumut de către S.C. Tetkron de la B.E.R.D. în vederea 
realizării programului de investiţii “Reabilitarea sistemului de termoficare în 
Municipiul Braşov”. 
 

Domnul Consilier – Mara Iulian   precizează   faptul că,  sprijină  ideea 

de a  se  beneficia  de un sistem performant de distribuţie, iar în ultimii ani, a 

constatat că dintotdeauna “Tetkron” a beneficiat de sume importante ca subvenţii 

alocate de la bugetul local şi sprijină ideea accesării unui credit pentru 

modernizarea şi reabilitarea sistemului de distribuţie. 

 Pe de altă parte, nu poate fi de acord ca accesarea unui credit şi 

realizarea investiţiilor, să se realizeze fără un plan clar şi realist de management, 

care să arate cum,  pe perioadă rezonabilă de timp, probabil de 4-5 ani, să scadă 

subvenţia alocată “Tetkron” de către bugetul local, sau de la bugetul consiliului 

local, şi din acest punct de vedere,  a solicitat amânarea acestui punct până la 

prezentarea planului de management. 
 

Domnul Viceprimar – Răzvan Popa  precizează că anul trecut în două 

rânduri, în două şedinţe ale A.G.A., s-au prezentat atât planul de management, cât 

şi proiecţia până în 2017, pentru ca “Tetkron”, împreună cu “Bepco”, să ajungă 

la un sistem performant de distribuţie şi contorizare de energie termică este nevoie 

de 19.000 de abonaţi ca “Tetkron” să fie pe zero.  
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Domnul Viceprimar – Răzvan Popa    adaugă că dacă este pe zero, nu 

asigură rambursarea creditului. Tot ceea ce merge peste 19.000, este pe plus, iar 

creditul se rambursează prin economia făcută prin reducerea pierderilor pe 

reabilitarea sistemului. 

 
Domnul Consilier – Ionescu Lucian  precizează că există un punct al 

ordinii de zi, există avizul de la comisii, trebuie să fie parcurs, după care de trece 
la vot. 

 
Preşedintele şedinţei – Domnul Lupu Liviu    informează că proiectul a 

fost avizat de comisia 1 cu amendamentul: cu aprobarea unui plan de manegement 
de către A.G.A. “Tetkron” şi stabilirea unor responsabilităţi şi termene clare 
pentru membrii conducerii executive; termen: finalul lunii martie, cu o abţinere a 
domnului consilier Mara Iulian şi cu avizarea Comisiilor nr. 5 şi 6, propune spre 
aprobare acest punct. 

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

urma votului a fost aprobat cu 18 de voturi pentru şi 7 abţineri (domnul 
Macedonschi Cristian domnul Viceprimar Atomei Adrian, domnul Mara Iulian, 
domnul Boriceanu Mircea, domnul Bucur Ciprian Ionuţ, domnul  Puşcariu Radu 
Ioan, domnul Sârghie Ovidiu). 
 

 
 
Punctul nr.  3 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii candidaturii Municipiului 
Braşov pentru Capitala culturală Europeană 2021. 

 
           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 aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de 
interes local ce urmează să fie prestate în anul 2013 de către beneficiarii de 
ajutor social. 

 
       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.  5 al ordinii de zi 
 
        Raport de activitate al Direcţiei de Servicii Sociale pe anul 2012. 

 
 
 

Punctul nr.  6 al ordinii de zi 
 
         Raport privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea 
subvenţiilor de către asociaţii şi fundaţii pe anul 2012. 
 

 
Punctul nr.  7 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei zilnice de hrană pentru 
copiii care frecventează creşele din cadrul Serviciului Public de Administrare 
Creşe Braşov. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 
Punctul nr.  8 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale Serviciului Public Administrare Creşe Braşov pentru anul 2013. 
 
          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4  şi  5,   iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
Punctul nr.  9 al ordinii de zi 
 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Modificator – 
zona Marub Braşov. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  10 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. Construire 

centru de închiriere schiuri şi articole sportive, str. Poiana Soarelui nr. 168, 
Poiana Braşov. 

 
          Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2, 4 şi  5,   iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  11 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25 din 25 ianuarie 
2013,prin care s-a aprobat documentaţia P.U.D. Construire locuinţă cuplată 
Calea Feldioarei f.n. Braşov, beneficiar Ciortea Ioan şi Ciortea Floarea. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 

Punctul nr.  12 al ordinii de zi 
 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. Construire 
case de vacanţă cu apartamente, Poiana Braşov, beneficiari: S.C. Romland Prop 
Invest S.R.L., S.C. Locaţii Expatriaţi S.R.L., S.C. Vita Land Intl S.R.L. 
Bucureşti. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  13 al ordinii de zi 
 
           Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în 
administrare către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov, a spaţiului 
cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Olteţ nr. 11, etaj. 

 
         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.  14 al ordinii de zi 
 
             Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 359/2012 prin care s-a 
completat H.C.L. nr. 106/2012. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  2, iar comisia 5, a avizat 

cu amendamentul: “Se republică H.C.L. nr. 106/2012 în formă nemodificată”, iar 
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 
Punctul nr.  15 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 
127839, nr. cadastral 127839 şi C.F. nr. 127622, nr. cadastral 127622. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 

Punctul nr.  16 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. 126359 
Braşov, nr. cadastral 126359. 

 
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 acceptarea donaţiei nr. 2.898/2012 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Friciu Augustin-Adrian şi Friciu Ana-Maria. 

 
 
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 acceptaqrea donaţiei nr. 10/2013 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Galea Ioan şi Galea Maria. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 19  al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 184/2013 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Zusi Diego. 

 
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 acceptarea donaţiei nr. 1.553/2012 şi trecerea 
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de 
folosinţă drum, donate de Negoiţă Dumitru-Petrică şi Mocanu Ionel. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  21 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei, începând cu anul 2013, 
pentru cabinetul medical concesionat, situat în Braşov, str. Plugarilor nr. 48, 
căruia îi expiră cei 5 ani în care valoarea redevenţei este de 1 Euro/mp. 

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

1 a avizat cu amendamentul - pentru doi ani; iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  22 al ordinii de zi. 
 

Proiect de hotărâre privind acordul consiliului Local Braşov 
pentru schimbare destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial (magazin piese 
auto) – fără modificări – pentru imobilul din Braşov, str. Ioan Bogdan nr. 5, 
deţinut de Brahasescu Ion şi Brăhăsescu Geta. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  23 al ordinii de zi 
 
          Componenta nr. 1 
 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcţia de Servicii 
Sociale Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Gladiolelor nr. 4. 

 
 
 

          Componenta nr. 2 
 
         Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de îngrijire socio-
medicală Sfântul Nicolae. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  24 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului şi clădirii în 
care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Profesională Germană “Kronstadt”. 

 
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.  25 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 231/2005 prin care s-a 
aprobat darea în administrare Regiei Autonome de Transport Braşov, a 
terenurilor aferente capetelor de linii Piaţa Unirii şi bd. Valea Cetăţii şi 
amplasamentelor necesare amenajării refugiilor de călători în staţiile de 
transport călători. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  26 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie 
şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 

Punctul nr.  27 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de 
delegare prin concesiune a serviciilor publice de deratizare, dezinsecţie, 

dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov. 
 

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi. 
 

 
 
Punctul nr.  28 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 627/2007 republicată, 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor 
publice de salubrizare în Municipiul Braşov. 
 

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.  29 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 
de proiectul “Asigurarea accesibilităţii către zona economică Braşov Sud-Est”. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  30 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, str. Jepilor nr. 6 A, către S.C. VP Magassin S.A. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 

Punctul nr.  31 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, str. Prunului nr. 56, către S.C. VP Magassin S.A. 

 
Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi. 

 
 
 

 
 

Punctul nr.  32 al ordinii de zi 
 
             Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, către S.C. VP Magassin 
S.A. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  33 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 
comercial situat în Braşov, str. Jepilor nr. 46, către VP Magassin S.A. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 

 
Punctul nr.  34 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 

comercial situat în Braşov, str. Saturn nr. 6, către Iliescu Izabella Katalin şi 
Iliescu Radu Cătălin. 
 

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 vânzarea terenului situat în Braşov, 
str. După Inişte fn, prin licitaţie publică. 
 

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 dezlipirea imobilului teren situat în Braşov, 
bd. Griviţei fn. 

 
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 dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. 
Berzei nr. 7. 

 
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 aprobarea dezmembrării (apartamentarea) 
imobilului situat în Braşov, bd. Griviţei nr. 25. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  39 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentarea) 
imobilului situat în Braşov,str. 13 Decembrie 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.  40 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către A.N.L., a 
terenului situat în bd. Gării fn. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  41 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind instruirea unui drept de servitute asupra 
imobilului teren, înscris în C.F. nr. 101615, situat în Braşov, Timişul de Jos fn. 

 
 
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.  42 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de servitute asupra 
imobilului teren, înscris în C.F. nr. 101616, situat în Braşov, Timişul de Jos fn. 

 
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 instituirea unui drept de servitute asupra 
imobilului teren înscris în C.F. nr. 127410, situat în Braşov, Poiana Braşov fn. 

 
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 revocarea dreptului de administrare 
înscris în C.F. nr. 16908 Braşov. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  45 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acordul de amplasare a conductelor aferente 
investiţiei “Colectoare apă uzată Ghimbav – SE Braşov – SE Feldioara, Codlea 
– SE Feldioara şi aducţiune nouă Stupini – Feldioara”. 

 
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.  46 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între 
Municipiul Braşov şi Universitatea Transilvania Braşov, în vederea 
perfecţionării activităţii didactice şi de formare profesională. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  47 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei datorată de 
Municipiul Braşov, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “ISO MEDIU”, în domeniul salubrizării localităţilor din 
judeţul Braşov, pentru anul 2012. 

 
Preşedintele şedinţei – Domnul Lupu Liviu dă citire amendamentului 

Comisiei nr. 5  care nu avizează -  “faţă de lipsa motivării necesităţii achitării se 

propune retragerea de pe ordinea de zi, până la prezentarea unui raport privind 

stadiul activităţii desfăşurate de asociaţie, de la înfiinţarea asociaţiei, până în 

prezent.” 

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv     supune 

la vot proiectul nu numai faţă de amendament ci şi faţă de faptul că domnul 

Primar retrage punctul de pe ordinea de zi (1 abţinere – domnul Macendonschi). 

 

Domnul Consilier – Ghirdă Mihai Ioan întreabă de ce nu au prezentat 

raportul de activitate, colegii din partea primăriei, domnul Radnoti şi domnul  

Vicepreşedinte Dragoş David. 

 

Domnul Primar - George Scripcaru  precizează că tocmai acesta este un 

argument, pentru că nu au fost chemaţi şi implicaţi în această poveste şi de aceea, 

s-a căzut de acord şi s-a discutat la comisii. 
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Domnul Consilier – Ghirdă Mihai–Ioan întreabă dacă până luna viitoare 

vor avea  activităţi. 

Primar - George Scripcaru precizează că punctul nu se mai propune 

pentru vot. 

Preşedintele şedinţei – domnul  Lupu Liviu  informează că punctul nr.  47 

a fost retras. 

 

Punctul nr.  48 al ordinii de zi  
 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 298 din 31 mai 2012 

privind aprobarea încetării asocierii Municipiului Braşov cu SC “Info Grup 
Investment” SRL actual “Duplex 91” SRL. 

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

votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi o abţinere domnul 

Macendonschi. 

 
Domnul Consilier – Leonte Cătălin    precizează faptul că, întrucât la 

şedinţa din luna decembrie s-a aprobat constituirea unei comisii care să evalueze 

situaţia adăpostului de câini de la Stupini şi având în vedere că s-a terminat şi 

F.O.T.E., îl roagă pe domnul  Primar să convoace această comisie, astfel încât, 

până la următoarea şedinţă, să se poată da un punct de vedere. 

 
Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu   declară  încheiate lucrarile 

sedinţei. 

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

legale. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 

                     Liviu Lupu                                                  Nicolae Paraschiv 

 

 

Întocmit: Doina Florea 
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