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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  17  aprilie  2013 

 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 17  aprilie  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 “Monitorul  Expres” în  data de 12 – 13  aprilie  2013. 

    Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 23, absentând domnul 

consilier Teodorescu Florin – Costel,  domnul consilier Chirichş Andrei – Ciprian, 

domnul consilier Macedonschi Cristian şi domnul consilier Braun Werner, 

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 35 de puncte şi 4  puncte 

suplimentare.   

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv   

informează că, mandatul de 3 luni de zile pentru preşedinte de şedinţă al domnului 

consilier Lupu Liviu a expirat, motiv pentru care, pentru desfăşurarea lucrărilor 

şedinţei Consiliului Local,  precum şi pentru următoarele 3 luni se propune 

aleagerea unui preşedinte pentru şedinţă. 

 
 
 
 



 

2 

 
 
Domnul Consilier – Ghirdă Mihai Ioan   îl propune ca preşedinte 

pentru  următoarele trei luni pe domnul consilier Iulian Mara, iar în urma 

votului propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

 

Domnul Consilier - Cătălin Leonte       menţionează că   în permanenţă, va 

fi nevoie ca de la nivelul Consiliului Local să se facă o distribuire a resurselor    

într-un mod eficient, cu referire la solicitările venite din partea tuturor direcţiilor 

din subordinea Primăriei, lucru care este absolut normal pentru a primi fonduri 

suplimentare.  

Domnul Consilier - Cătălin Leonte   precizează că  în momentul de faţă  

doreşte  o situaţie centralizată a tuturor sumelor cheltuite la nivelul unui an cu 

energia electrică, iluminat pentru şcoli, licee, grădiniţe.  

Domnul Consilier - Cătălin Leonte    arată că  Municipiul Baia Mare în 

urmă cu o lună de zile, participând la licitaţiile de pe OPCOM, a reuşit să obţină 

un preţ extraordinar de bun, care a dus la o scădere a facturii plătite de 

municipalitatea Baia Mare cu câteva milioane la nivelul unui an întreg, iar 

Braşovul fiind de două ori şi ceva mai mare decât Baia Mare, sumele respective ar 

fi nişte sume considerabile şi ar putea fi realocate acolo pe unde  s-au  făcut tăieri, 

la începutul acestui an. 

Totodată aminteşte că în şedinţa anterioară a Consiliului Local  a solicitat 

să se primescă la comisia economică, trimestrial, o situaţie a licitaţiilor aflate în 

desfăşurare, sau care sunt blocate din diferite motive şi  un desfăşurător al acestor 

licitaţii pentru perioada următoare şi propune ca până la următoarea şedinţă de 

Consiliu Local să aibă loc o astfel de discuţie în Comisia economică.  

 

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

Local din data de 29 martie 2013 care  în urma votului au fost aprobate în 

unanimitate. 
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Punctul nr. 1 suplimentar  

 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii socio-

medicale de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, pentru Centrul 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. 2 suplimentar  

 

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar elevilor de la 

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi Colegiul Naţional de Informatică 

“Grigore Moisil” Braşov, pentru participarea la concursul internaţional 

American Computer Science League, din perioada  16 - 29 mai 2013 - North 

Carolina - S.U.A. 

 

         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 sprijinirea desfăşurării concursului pentru  

elevi “Educaţie rutieră - educaţie pentru viaţă” - Braşov mai 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. 4 suplimentar  

 

            Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Braşov în calitate  

de membru fondator la constituirea Asociaţiei „BRAŞOV 2021 - CAPITALĂ 

EUROPEANĂ A CULTURII”. 

 

           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5  şi  7,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 1 al ordinii de zi 

 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de  

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov. 

 

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

urma votului a fost aprobat   cu 21 de voturi pentru, un vot împotrivă – domnul 

Leonte Cătălin şi o abţinere doamna Durbacă Alexandrina – Adina. 

 

 

Punctul nr. 2 al ordinii de zi 

 

           Proiect de hotărâre privind rectificarea 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. 
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Punctul nr. 3 al ordinii de zi 
 
             Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Tetkron 
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. 4 al ordinii de zi 

 

               Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenţiei de acordare 

a unui discount financiar condiţionat încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. 

Tetkron S.R.L. şi S.C.  Bepco 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. 5 al ordinii de zi 

 

              Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare pentru 

atribuirea contractelor de concesiune a activităţii 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,  cu completările formulate de Comisia nr. 1, privind membrii supleanţi 

pentru Comisia 1 – domnul Mara Iulian şi Comisia 6 – domnul Sârghie Ovidiu,  a 

fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 6 al ordinii de zi 

    

           Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a 

păşunilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi administrate de Regia 

Publică Locală 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. 

 

Punctul nr. 7 al ordinii de zi 

 

              Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare  

şi funcţionare a Poliţiei Locale Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 8 al ordinii de zi 

 

                Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă 

publică a Municipiului Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 9 al ordinii de zi 

 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de 

consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Poliţiei Locale Braşov, pentru litigiul din 

dosarul nr. 2900/62/2013, aflat pe rolul Tribunalului Braşov. 
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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. 10 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în 

“P.U.Z. Modificator - UTR 49, Braşov”. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 11 al ordinii de zi 

   

          Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în 

 “P.U.Z. - Zona DN 13 - DE 959 - linia CFR - Ocolitoare inelară, Braşov”. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 12 al ordinii de zi 

 

             Proiect de hotărâre privind studiu de oportunitate pentru elaborarea 

documentaţiei „P.U.Z. - Construire Complex Comercializare Produse 

Alimentare şi Nealimentare, strada Avram Iancu nr. 62, Braşov”, având ca 

iniţiator S.C. CARPATEX S.A. şi elaborator S.C. Agenţia Sârbu S.R.L. Braşov. 

 

             Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2, 3  şi  5,  iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 13 al ordinii de zi 

 

             Proiect de hotărâre documentaţie “P.U.D. - Construire locuinţă, garaj 

auto şi împrejmuire teren, str. Fânului nr. 74 B, Braşov”, având ca 

iniţiator/beneficiar pe Avram George Doru, coproprietar asupra terenului cu 

Orghidan Elena Carmen, Orghidan Romulus 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 14 al ordinii de zi 

 

          Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului 

Braşov pentru mansardare construcţie, pentru imobilul situat în Braşov, str. 

Carierei nr. 26, deţinut de Bordea Dumitru şi Bordea Felicia. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 15 al ordinii de zi 

 

              Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Braşov în vederea casării a conductei de refulare Oţel DN 

1000 de 688 m şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 

Municipiului Braşov însuşit prin H.C.L. nr. 286/1999, republicată. 

 

             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. 16 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 Asociaţia 

pentru Siguranţă Urbană şi Mediere (ASUM) Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 17 al ordinii de zi 

 

         Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 100/2013 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Stângă Virgil şi Stângă Angela. 

 

         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 acceptarea donaţiei nr. 69/2013 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Rad Ioniţă şi Rad Victoria. 

 

        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. 19 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1193/2011 şi trecerea 

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

folosinţă drum, donat de Ţigău Cornelia. 

 

            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. 655/2013 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria  

de folosinţă drum, donat de S.C. Maurer Imobiliare 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. 21 al ordinii de zi 

 

           Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 858/2013 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de S.C. Kasper Immo - Invest S.R.L. 

 

           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. 22 al ordinii de zi 

 

         Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 265/2013 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Stângă Virgil şi Stângă Angela. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 23 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 571/2013 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. 24 al ordinii de zi 

 

           Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 572/2013 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria  

de folosinţă drum, donat de Morar Răduţ - 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. 
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Punctul nr. 25 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov,  

str. Toamnei nr. 13, în vederea realizării unui acces din exterior, către 

Păltinişanu Paul Bogdan. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 26 al ordinii de zi 

 

           Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 

cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Kogălniceanu nr. 13, către Anghel Ioan. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 27 al ordinii de zi 

            Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 

cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Kogălniceanu nr. 13, către Cincu Elena. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 28 al ordinii de zi 

 

           Proiect de hotărâre privind vânzare cotă parte imobil situat în Braşov, str. 

Mirăslău nr. 25, către Mitrea Gabriela. 
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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. 29 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcţiei  

situată în Braşov, str. Podul Creţului nr. 117, către Simo Carol. 

 

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

cu altă destinaţie situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 33, către Comşa 

Georgeta. 

 

          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 înscrierea în proprietatea Municipiului 

Braşov, a imobilului situat 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. 
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Punctul nr. 32 al ordinii de zi 

 

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

Luminii f.n. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 33 al ordinii de zi 

 

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

Lânii nr. 26 A. 

 

         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 dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, 

str. Alexandru Vlahuţă nr. 51. 

 

        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 dezlipirea  terenului situat în Braşov, str. 

Mică nr. 10. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Preşedintele şedinţei - domnul Iulian Mara    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 


