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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 29  martie  2013 

 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 29  martie  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  martie  2013. 

    Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

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

consilier Bucur  Ciprian – Ionuţ şi domnul consilier Liviu Lupu,  cu menţiunea că   

domnul consilier Mihai Costel şi domnul consilier Braun Werner au venit în timpul 

interpelărilor,  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 50 de puncte şi 4  puncte 

suplimentare.   

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv   

informează că domnul  Lupu Liviu, care este preşedinte ales al şedinţei pe 3 luni, 

lipseşte, motiv pentru care se propune aleagerea unui preşedinte pentru şedinţă. 

 
Domnul Consilier – Ghirdă Mihai Ioan   îl propune ca preşedinte 

pentru şedinţa din 29.03.2013,  pe domnul consilier Duţu Tudor, iar în urma 

votului propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
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  Domnul Consilier – Chiricheş Andrei Ciprian  precizează că în următoarea 

săptămână, respectiv, “Săptămâna altfel”, rugămintea profesorilor şi totodată şi a 

elevilor, este de  a vizita gratuit  anumite obiective turistice în Braşov. Din păcate 

a avut loc  şedinţa Consiliului judeţean şi nu  s-a luat în discuţie acest lucru. 

 

Domnul Consilier – Macedonschi Cristian   urează felicitări, cu ocazia 

Paştelui, tuturor celor care sărbătoresc, şi în acelaşi timp îşi exprimă  

nemulţumirea că a fost convocată şedinţa de consiliu local chiar înainte de 

această sărbătoare şi prezintă ca model organigrama oraşului Sibiu care a fost 

capitală europeană. 

 

Domnul Consilier - Martin Vasile Emil   transmite un mesaj de felicitare 

pentru Consiliul Local pentru serviciile din Primărie, pentru domnul Primar din 

partea ambasadorului Belgiei la Bucureşti, domnul Beker Phelipe care a auzit 

despre organizarea F.O.T.E la Braşov şi care încurajează să se organizeze la fel 

de bine, evenimentele următoare. Totodată ambasadorului Belgiei a propus în 

viitorul apropiat, înfrăţirea cu oraşe din Belgia. 

Domnul Consilier - Martin Vasile Emil    adaugă  că cele două obiective 

sportive, Sala Sporturilor, Bazinul de înot, sunt gata, au fost legate la sistemul 

centralizat, ambele obiective, au căi de acces corespunzătoare, iar cu privire la 

maşinile R.A. "Transport",  pentru persoane cu dizabilităţi, dacă maşinile sunt 

dotate, să   se  folosească platformele care de regulă, nu se folosesc, sistemul de 

ajutor şi sistemul audio pentru persoanele cu deficienţe şi pentru persoanele cu 

auz slab. 

Domnul Consilier – Leonte Cătălin    mulţumeşte colegilor din Consiliul 

Local, pentru cele 10 săptămâni, din timpul lor şi colegilor din Primărie şi 

instituţii descentralizate, şi în primul rând  Mariei  Oprea pentru timpul alocat şi 

nopţile nedormite. 
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Totodată domnul consilier – Leonte Cătălin solicită  Direcţiei de achiziţii, 

ca trimestrial să prezinte Comisiei nr. 1, un raport asupra licitaţiilor care se 

desfăşoară, asupra stadiului lor, dacă sunt contestaţii, blocaje sau nu. 

 

Domnul Consilier - Puşcariu Radu Ioan   mulţumeşte comisiei nr. 1 şi 

consideră că suma de la întreţineri şi reparaţii străzi este absolut enormă – 80 de 

milioane de euro şi  face apel la executiv şi consilieri şi să nu se mai cheltuiască 

pe viitor atâţia bani. 

 

Domnul Consilier – Leonte Cătălin  menţionează că la capitolul drumuri 

principale şi secundare, faţă de 2012, bugetul este redus cu 20%. 

Se  doreşte  asigurarea resurselor necesare pentru salariile din aparatul 

propriu al primăriei, profesori, educatori şi învăţători, care primesc salarii de la 

primărie şi asigurarea investiţiilor. De asemenea la cei care s-au practicat 

tăierile, să le permită, pe măsură ce se constituie surse, funcţie de prioritizare, să 

se aloce sume suplimentare. 

 
Domnul Primar - George Scripcaru   precizează că punctul nr. 2 este 

retras de pe ordinea de zi, la iniţiativa domniei sale, din motive  care  vor fi  

abordate în perioada următoare şi  există 4 puncte suplimentare. 

Şi alte puncte care vor fi modificate datorită unor termene şi prevederi la 

un alt proiect de hotărâre, care este pe ordinea de zi şi care influenţează alte două 

proiecte, rugămintea şi studiul aprobat de dumneavoastră în altă şedinţă 

precedentă trebuie corelate la un loc, de aceea, s-a iniţiat proiect de hotărâre, 

adăugat la ordinea de zi, în ultima clipă. 

 

            Se supun la vot,  ordinea  de zi şi procesul - verbal al şedinţei Consiliului 

Local din data de 28 februarie 2013 care  în urma votului au fost aprobate în 

unanimitate. 
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Punctul nr.  1 suplimentar 
 

   Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Federaţia 
Română de Tenis a Sălii Sporturilor “D.P. Colibaşi” Braşov. 

 
 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
Punctul nr.  2  suplimentar 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului Braşov 
în calitate de oraş gazdă, la organizarea şi desfăşurarea mediului din cadrul 
Cupei Davis contând pentru turul 2 al Grupei Euro-Africane I – Braşov, 5-7 
aprilie 2013. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  3 suplimentar 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 20/25 ianuarie 2013 

prin care s-a aprobat Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune 
prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente 
fitosanitare pe raza Municipiului Braşov. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  4 suplimentar 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 70/28 februarie 2013, 

prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de 
deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul 
Braşov şi a indicatorilor de performanţă. 

 
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.  1 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe 

anul 2013.  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 3, 4, 5,  6 şi 7   

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  2 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Braşov. 

 
 

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi 
 

Punctul nr.  3 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi  5,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  4 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4  şi  5,   iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  5 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. 
 
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.  6 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind preluarea de către Centrul pentru Persoane 

fără Adăpost a serviciilor de asistenţă socială oferite de Cantina de Ajutor 
Social. 

 
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 acordarea subvenţiei către asociaţiile şi 

fundaţiile care derulează activităţi de asistenţă socială, în 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.  8 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 67/2013 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.  9 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Centrului pentru Persoane fără Adăpost. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4  şi  5,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  10 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

serviciilor de asistenţă socială ale Cantinei de Ajutor Social din cadrul Centrului 
pentru Persoane fără Adăpost.  

 
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.  11 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Centrului de Persoane fără Adăpost.  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4  şi  5,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 
 

Punctul nr.  12 al ordinii de zi  
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii, frecvenţa şi 

contribuţia corespunzătoare acestora oferite de către Centrul pentru Persoane 
fără Adăpost.  

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Punctul nr.  13 al ordinii de zi  
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Braşov, pentru anul 2013. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 cu amendamentul 

executivului “de la 963 la 960, 998 la 993”, Comisiile 4 şi 5 au avizat cu 
amendamentul Comisiei 1,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 

Punctul nr.  14 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al costului 

serviciilor sociale furnizat de Căminul pentru Persoane Vârstnice 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.  15 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov.  
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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.  16 al ordinii de zi  
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Poliţiei Locale 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Braşov  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5  şi  6,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  18 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Serviciului de Gestionare a Animalelor. 
 
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 aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Grădinii Zoologice. 
 
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 aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. 
 
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.  21 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

a indicatorilor de performanţă ai Regiei publice Locale a Pădurilor Kronstadt 
R.A., pe anul 2013.  

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Punctul nr.  22 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Braşov. 

 
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 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Serviciului Public comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Braşov.  

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 
 

Punctul nr.  24 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobare caiet de sarcini şi contract de 

delegare prin concesiune a serviciilor publice de deratizare, dezinsecţie, 
dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  3  şi  5,  Comisia 1 are 3 

amendamente: 
1. Se aprobă caietele de sarcini pentru concesiunea serviciilor publice de 

deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fito-sanitare în 
municipiul Braşov, pe 3 zone, conform anexelor 1, 2, 3 , parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
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2. Se aprobă contractul de delegare în concesiunea serviciilor de 

deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fito-sanitare pe 3 zone conform 
anexelor 4, 5 6, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

3. Concesiunea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi 
tratamente fito-sanitare se realizează pe o perioadă de 4 ani.” 

 
  În urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru şi 5 abţineri: domnul  

consilier Atomei Adrian, domnul consilier Mara Iulian, domnul  consilier Puşcariu 
Radu Ioan, domnul consilier Sârghie Ovidiu, domnul consilier Macedonschi 
Cristian. 

 
 
 

Punctul nr.  25 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de 

închiriere nr. 43/2007, a locurilor de parcare, încheiat între Municipiul Braşov 
şi S.C. Silva Turism S.R.L. 

 
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 Protocolului cadru privind 

standardul de comunicare şi schimbul de date geospaţiale on-line la nivelul 
Municipiului 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 documentaţia P.U.Z. 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. 
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Punctul nr.  28 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind Studiul de fezabilitate Pistă de biciclete – 

Poiana Braşov.” 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 5 şi  6,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Punctul nr.  29 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 349/2013 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Morar Răduleţ-Adrian şi Morar Cristina. 

 
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 acceptarea donaţiei nr. 350/2013 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Oyntzen Monica Adina.  

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  31 al ordinii de zi  
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.472/2012 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 
folosinţă drum, donat de Pop Maria. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Punctul nr.  32 al ordinii de zi  
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă 

gratuită a unor spaţii situate în Braşov str. Iuliu Maniu nr. 52 către Institutul 
Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti.  

 
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.  33 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă 

gratuită către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov a unor spaţii din corpul 
D al Colegiului Tehnic “Transilvania”, pentru desfăşurarea activităţii Secţiei nr. 
1 Poliţie.  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5 şi  Comisia 1, a avizat cu 

amendamentul: plata utilităţilor facturilor la zi,  iar în urma votului a fost aprobat 
în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  34 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă 

gratuită către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov a unor spaţii din imobilul 
situat în Braşov, str. Neptun nr. 1 A, pentru desfăşurarea activităţii Secţiei nr. 5 
Poliţie.  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5 şi  Comisia 1, a avizat cu 

amendamentul: plata utilităţilor facturilor la zi,  iar în urma votului a fost aprobat 
în unanimitate. 

 
 

Punctul nr.  35 al ordinii de zi  
 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 314/2012 republicată 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Braşov în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 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.  36 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 758/2008, prin care s-

a atribuit în folosinţă gratuită către Asociaţia Bolnavilor de Cancer – 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.  37 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 28/2013 privind 

modificarea, completarea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 
public al Municipiului Braşov cuprins în cap A –F din anexa 1 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. 
 
 

Punctul nr.  38 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 

286/1999, privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Braşov. 

 
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 aprobarea dizolvării şi lichidării S.C. 

Aerodromul “Iosif Şilimon” S.A. 
 
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, cotă teren aferent 

imobilului situat în Braşov, str. Dealul Spirii nr. 1, către Gusbeth Johannes 
Batista şi Luminiţa. 

 
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 vânzarea directă a terenului aferent 

construcţiilor situate în Braşov str. Someşului nr. 6, către proprietarii acestora. 
 
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.  42 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 

construcţiei situate în Braşov, str. Lupeni nr. 6. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi  5,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi 1 abţinere domnul consilier 
Macedonschi Cristian. 

 
 
 
 

Punctul nr.  43 al ordinii de zi  
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului 

situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 29, către Ţaţa Lidia. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5  şi  6,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  44 al ordinii de zi  
 
Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str. 

Independenţei fn. 
 
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 dezmembrarea  terenului situat în Braşov, bd. 

Alexandru Vlahuţă nr. 44. 
 
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. Oltului nr. 7, pe unităţi individuale. 
 
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.  47 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, bd. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  48 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren situat în Braşov, 

str. Dobrogeanu Gherea fn.  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi  5,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr.  49 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a 

păşunilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5  şi  6,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Punctul nr.  50 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare înscris în 

C.F. nr. 120507 Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi  5,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Preşedintele şedinţei - domnul Tudor Alexandru Duţu    declară  încheiate 

lucrarile sedinţei. 

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

legale. 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 

               Tudor Alexandru Duţu                            Nicolae Paraschiv 

 

 

Întocmit: Doina Florea 


