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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  31 mai   2013 

 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 31 mai  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 25 – 26  mai  2013. 

    Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 21, absentând domnul 

consilier Ghirdă Mihai - Ioan,  domnul consilier Mara Iulian, doamna consilier 

Ţop Ferghete Floriana – Carmen, doamna consilier Simion Maria – Antonela, 

doamna consilier Durbacă Alexandrina – Adina şi domnul consilier Toro Tamaş, 

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 69 de puncte şi 6  puncte 

suplimentare.   

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv   

informează că, preşedintele de şedinţă domnul consilier Mara Iulian lipseşte 

motivat, iar pentru desfăşurarea lucrărilor şedinţei consiliului local, trebuie să se 

aleagă un preşedinte de şedinţă. 
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Domnul Viceprimar – Atomei Adrian   îl propune ca preşedinte pentru 

şedinţă, pe domnul consilier Bucur Ciprian - Ionuţ, iar în urma votului 

propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

 

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

Local din data de 17 aprilie 2013 care  în urma votului au fost aprobate în 

unanimitate. 

 

Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ deschide şedinţa cu 

interpelări. 

 

Domnul Claudiu Dumitriu – Vicepreşedinte Federaţia Naţională pentru 

Protecţia Animalelor precizează că i s-a spus data trecută ca la interpelări să 

încerce să ia cuvântul, a depus un memoriu acum 6 luni, iar de atunci încearcă la 

fiecare şedinţă, să ia cuvântul, a aplicat toate metodele posibile, inclusiv i-a scris 

domnului Secretar. 

Domnul Claudiu Dumitriu – Vicepreşedinte Federaţia Naţională pentru 

Protecţia Animalelor    precizează că a încercat ultima oară când a fost domnul 

consilier Duţu preşedinte de şedinţă. 

Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ   anunţă că interpelările se 

fac în ordinea înscrierii. 

Domnul Consilier  – Leonte Cătălin  felicită sportivii Clubului “Corona” 

pentru rezultatul în plan sportiv, concretizat cu calificarea echipei de fotbal - 

promovarea în Liga I, pentru rezultate deosebite la toate celelalte sporturi, 

disputarea finalei la handbal feminin şi evident calificarea echipei în cupele 

europene, de asemenea, campioana României - echipa de hochei s-au obţinut 

foarte multe medalii la celelalte secţii, de patinaj, patinaj artistic, popice. 

Domnul Consilier  – Leonte Cătălin  felicită conducerea clubului, în 

primul rând, sportivii pentru tonele de sudoare pentru antrenamente şi pentru  

competiţii şi, de asemenea, antrenorii. În acest context, în care s-au obţinut cele 
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 mai bune rezultate sportive, totuşi  Clubul “Corona” a ajuns în situaţie de blocaj, 

situaţie care s-ar fi putut gestiona altfel, poate cu o implicare mai mare şi un 

interes sporit al unor colegi şi îşi exprimă încrederea că pe viitor se vor găsi cele 

mai bune soluţii care până la urmă, ţin tot de fair-play şi sport, respectiv să fie 

răsplătiţi cu aceeaşi monedă aceşti sportivi, care ne aduc bucurie şi care, până la 

urmă, duc numele Braşovului în ţară şi peste hotare.  

 

Domnul Consilier  – Lupu Liviu     adaugă că ieri, cu două etape înainte 

de încheierea Ligii a II-a, echipa de fotbal a Clubului “Corona” a promovat în 

Liga I este un rezultat remarcabil şi se datorează jucătorilor şi stafului tehnic, 

celor care şi-au dorit cu ardoare ca această echipă să promoveze în Liga I şi 

mulţumeşte  celor care au  înţeles să sprijine  sportul braşovean şi asigură că în 

continuare va promova sportivii şi sportul braşovean, totodată se doreşte 

atragerea cât mai multor oameni care doresc să investească la fotbal, cât mai 

mulţi sponsori, pentru că costurile de funcţionare a unei echipe în Liga I, sunt 

altele decât ceea ce s-a întâmplat în Liga a II-a. 

 

Domnul Consilier  – Macedonschi Cristian    îi invită pe domnii consilieri 

la Conferinţa Europeană cu tema Dezvoltarea urbană şi restaurarea centrelor 

istorice, în data de 6 iunie la “Reduta”, unde vin reprezentanţi înalţi ai Băncii 

Europene de Investiţii dar şi din partea Societăţii Germane de Întrajutorare 

Tehnică pentru a găsi soluţii pentru centrul nostru istoric, de aceea este foarte 

important ca domnii consilieri să fie, pe cât se poate, prezenţi acolo. 

Totodată, domnul consilier, îşi exprimă  dorinţa să nu rămână în afara 

comisiilor, cum s-a întâmplat până acum, iar demersurile juridice care au fost 

promovate, doreşte să le oprească, dacă s-ar da şansa, celor care nu lucrează în 

comisii, să se implice, iar  până la şedinţa următoare să se găsească o soluţie 

adecvată, domnul Braun Werner este membru în comisia de relaţii externe, fără să 

fie într-un grup de consilieri dar dacă chiar trebuie, vor înfiinţa grupul german al 

consilierilor locali şi îi invită  pe domnii consilieri - să adere la acest grup. 
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Domnul Claudiu Dumitriu – Vicepreşedinte Federaţia Naţională pentru 

Protecţia Animalelor întreabă care este procedura obişnuită, legală, ca un 

reprezentant al unei O.N.G. să ia cuvântul în Consiliul Local Braşov şi precizează  

că a luat cuvântul în comisii ale Parlamentului României, în Conferinţe 

Internaţionale şi nicăieri nu a fost atât de anevoios să poată exprima o opinie. 

Domnul Iulian  Mara a spus că ar trebui să depună un memoriu, domnul Tudor 

Duţu a spus să vină la interpelări şi să ceară cuvântul şi atrage atenţia asupra 

acestui mod nedemocratic de a trata nişte oameni care nu doresc decât binele 

comunităţii  este vorba de un memoriul depus la şedinţa din luna noiembrie, exact 

cu o jumătate de an în urmă, legat de activitatea Serviciului Public de Gestionare 

Animale. În acel memoriu erau exprimate foarte multe considerente despre 

activitatea nefericită şi lipsită de profesionalism a acestui serviciu. Acest memoriu 

a fost depus de Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor, de Asociaţia 

Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor şi de un alt O.N.G. din Braşov “Animals 

need us.”  

Până în acest moment, nu s-a primit absolut nici un răspuns, nu s-a întâlnit 

această comisie care urma să ia nişte decizii şi să  comunice un răspuns la acest 

memoriu. 

Domnul Claudiu Dumitriu întreabă, dacă nu există o posibilitate să se 

găsească o soluţie pentru această problemă care trenează de foarte multă vreme,  

care a fost semnalată şi în instanţă, există o decizie judecătorească definitivă pe 

ordonanţă prezidenţială, să se poată  intră în adăpostul public al Braşovului. A 

atras atenţia consiliului local, prin diverse memorii, prin înscrisuri pe care  le-a 

depus pe masă la fiecare şedinţă, şi până în acest moment, nu s-a primit absolut 

nici un răspuns, în acest moment hotărârea judecătorească este încălcată, nu este 

pusă în aplicare, în sensul în care nu sunt informaţi despre activităţile serviciului 

mai sus menţionat. 

Domnul Claudiu Dumitriu  îi roagă pe cei care sunt membrii comisiei, să  

comunice în ce context se va lua o decizie cu privire la activitatea acestui serviciu 

şi în ce moment se vor lua măsuri reale pentru sancţionarea şefului serviciului  
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public, asupra căruia planează foarte multe chestiuni ilegale care nu mai pot 

continua în acest mod. 

Domnul Consilier – Vasile Kraila  precizează că dacă  domnul Caludiu 

Dumitriu ar  fi citit Legea nr. 215 care spune explicit că  preşedintele de şedinţă 

poate să acorde cuvântul oricărui cetăţean, nu ne mai aflam în această situaţie 

tensionată. 

 

 

Punctul nr. 1 suplimentar  
 

             Proiect de hotărâre privind însuşirea tranzacţiei imobiliare încheiate 

între Moaşa Victor şi Moaşa Ioan încheiată în dosarul nr. 15.280/197/2007, aflat 

pe rolul Judecătoriei Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 2 suplimentar 
 

            Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.370/2012 şi trecerea 

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

folosinţă drum, donat de .S.C. “Kronospan România” 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. 3 suplimentar 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.371/2012 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum donat de S.C. “Kronospan  România” S.R.L. 
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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. 4 suplimentar 

 

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

Dobrogeanu Gherea nr. 44. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 5 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind încetarea asocierii în participaţiune nr. 168 

din 07 iulie 2006, dintre Municipiul Braşov şi S.C. INR Management Real 

Estate S.R.L. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 6 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 184/17 aprilie 2013 

privind participarea Municipiului Braşov în calitatea de membru fondator la 

constituirea Asociaţiei “Braşov 2021 – Capitală europeană a culturii”. 

 

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. 1 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

Municipiului Braşov la 31 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 în unanimitate. 

 

Punctul nr. 2 al ordinii de zi 

 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

Municipiului Braşov la data de 31 martie 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.  3 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 85 din 13 februarie 

2012, prin care s-a aprobat acordarea unor ajutoare pentru sinistraţii din zonele 

calamitate. 

 

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 bugetului de venituri şi cheltuieli 

al R.I.A.L. pentru anul 2013. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi  6,   iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  5 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al S.C. Tetkron S.R.L. pentru 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.  6 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a  

serviciilor socio-medicale furnizate  în cadrul 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.  7 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale din Municipiul Braşov, pentru perioada 2013-2018. 

 

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.  8 al ordinii de zi 

 

            Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 518/2012, prin care 

au fost stabilite taxele la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă 

a Persoanelor Braşov pe anul 2013. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  9 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106 din 29 martie 

2013, prin care s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Poliţei 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.  10 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliţiei Locale Braşov 

la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru 

achiziţionarea a două autoturisme noi. 

 

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

amendamentul că se exclude poziţia  nr.  2: autoturism Dacia Logan, cu număr de 

înmatriculare BV 44 PMB, an de fabricaţie  2005,  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 situaţiei financiare 

anualeîncheiate la 31 decembrie 2012 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor 

Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai regiei, pe anul 

2012. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  12 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 86/2012 prin care s-a 

aprobat acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de maxim 500 mc. Lemne de 

foc şi transportul acesteia către sinistraţii din zonele calamitate prin producerea 

fenomenelor meteorologice extreme. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  13 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al 

Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport pe perioada de 

exercitare a mandatului. 

 

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.  14 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale 

încheiate la 31 decembrie 2012 ale 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.  15 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor 

sportive aflate în administrare Direcţiei Sport şi Tineret Braşov. 

 

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

propusă de executiv,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  16 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Direcţiei de Sport şi Tineret Braşov. 

 

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

propusă de executiv,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  17 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia 

Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, a unui spaţiu format din 8 

birouri în incinta sediului Primăriei Municipiului Braşov, din bd. Eroilor nr. 8. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi  5, în forma propusă 

de executiv,  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 Teatrului "Sică Alexandrescu" Braşov. 

 

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

propusă de executiv,  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 Operei Braşov. 

 

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

propusă de executiv,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  20 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii 

ale Filarmonicii Braşov. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4 şi  5, în forma 

propusă de executiv,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  21 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  22 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 20/2013, 70/2013, 

114/2013, 143/2013, 144/2013, 150/2013. 

 

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 aprobarea studiului de fundamentare 

referitor la delegarea de gestiune prin 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 a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  24 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 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. 

 

Punctul nr.  25 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a 

contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor 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.  26 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare pentru 

atribuirea contractului 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 a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  27 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Braşov ca membru 

afiliat la Bursa Română de Mărfuri. 

 

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 aprobarea documentaţiei P.U.D. Construire 

ansamblu rezidenţial 10 case de locuit, str. Dihamului fn, Braşov, beneficiar 

S.C. Trepte S.R.L. Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  29 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. Construire 

imobil de locuinţe S + P + 5 E, bd. 15 Noiembrie nr. 69 Braşov, având ca 

beneficiari pe Muntean Ioan, Muntean Firuţa, Muntean Nicolae şi Muntean 

Marioara, 

pentru S.C. AWA INVEST S.R.L., documentaţia fiind elaborată de către S.C. 

Aiba Proiect S.R.L. 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.  30 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. Construire 

sediu de firmă garaje şi depozit, str. Păşunii nr. 12 B 9, Braşov, beneficiar S.C. 

SANEL EDIL S.R.L. Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  31 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. Extindere şi 

schimbare de destinaţie, din spaţiu comercial produse alimentare, în tipografie. 

Construire spaţiu birouri, str. Aurel Vlaicu nr. 26, Braşov, beneficiar Grigoraş 

Lică. 

 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  32 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Construire 

fermă zootehnică, zona Calea Feldioarei fn, Braşov, beneficiar Dumitru Radu 

Marian. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2, 5  şi 6, iar în urma 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate 

aferent documentaţiei P.U.Z. Construire centru comercial cu galerie, săli 

multifuncţionale, expoziţii, birouri şi hotel bd. 15 Noiembrie nr. 78, Braşov, 

beneficiar S.C. Braşov Estate 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. 

 

 

Punctul nr.  34 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei P.U.Z. Construire 

Centru Comercial cu galerie, săli multifuncţionale, expoziţii, birouri şi hotel 

bd. 15 Noiembrie nr. 78, Braşov, beneficiar S.C. BRASOV ESTATE S.R.L. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  35 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 251/2012, prin care   

s-a aprobat documentaţia P.U.Z. Modificator UTR 49 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.  36 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 765/2013şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Şuraru Silviu Adrian şi Şuraru Mădălin Florian. 

 

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

a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

 

Punctul nr.  37 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 436/2013şi trecerea în 

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

drum, donat de Tudor Camelia. 

 

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 acceptarea donaţiei nr. 435/2013şi trecere în 

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

drum, donat de Cărămidă Constantin. 

 

 

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.  39 al ordinii de zi 

 

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

Berzei nr. 7, în vederea realizării unui acces din exterior, către Lăpuşneanu 

Ioan şi Lăpuşneanu Eleonora. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  40 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru legalizare 

mansardă şi obţinerea avizului Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu 

Naţional (D.J.C.P.N.) Braşov, la imobilul situat în Braşov, str. Lungă nr. 17. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  41 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind Aprobarea repartizării beneficiilor, rezultate 

în urma asocierii Municipiului Braşov, cu S.C. LUCS S.A., pentru realizarea 

investiţiei amenajare parcări terane şi subterane, în zona de locuinţe A.L.L. în 

Braşov, str. Vasile Alecsandri – Oltului. 

 

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 darea în administrare către S.C. R.I.A.L. 

S.R.L. a unui număr de 17 imobile aflat în proprietatea 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.  43 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului înscris 

în C.F. nr. 109503 Braşov, nr. cad. 109503 – C1 – U58, situat în Braşov, 

str. Reconstrucţiei nr. 5, din locuinţă în locuinţă de serviciu. 

 

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 darea în folosinţă gratuită a 42 de locaţii 

pentru o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Caritas Metropolitan Greco-Catolic 

Blaj, în vederea amplasării de containere destinate colectării de îmbrăcăminte şi 

încălţăminte. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  comisiile  1 şi 5, în forma propusă 

de executiv, iar comisia 4 a avizat cu amendamentul: locaţiile vor fi la vedere, 

iluminate şi păzite, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  45 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de folosinţă 

gratuită, prevăzut în H.C.L. nr. 547/2010, a Căminului situat în incinta 

Colegiului Tehnic “Sf. Voievozi”, către Asociaţia Internaţională “Un pas spre 

viitor”, cu 15 ani. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  46 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 31, ap. 2, deţinut de 

Cioroianu Ilie Marius şi Cioroianu Daniela. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  47 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. nr. 358/2008, prin care 

s-a aprobat asocierea Municipiului Braşov cu GRUPO-CLAR S.C. REYMA 

Reabilitări S.R.L. pentru realizarea programului de Reabilitare a Centrului 

Istoric al Municipiului Braşov şi înfiinţarea Biroului de Reabilitare. 

 

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.  48 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului 

Braşov pentru extinderea şi schimbarea destinaţiei din spaţiu comercial în 

tipografie şi spaţii de birouri pentru imobilul din Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 

26. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  49 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al Asociaţiei 

“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.  50 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 

situat în Braşov, str. Republicii nr. 51, ap. 6. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  51 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 

situat în Braşov, str. Republicii nr. 51, ap. 10. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi  6, iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  52 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzare directă a terenului aferent spaţiului 

cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, către S.C. 

Medinvest S.R.L. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  53 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 

cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, către 

Medical Group S.R.L. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  54 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 

comercial, situat în Braşov, str. Prunului nr. 50-56, 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.  55 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 

comercial situat în Braşov, bd. Griviţei nr. 40, 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.  56 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului 

comercial, situat în Braşov, str. Saturn nr. 32, către S.C. R M RT. MAG 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.  57 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a cotei părţi din imobilul 

situat în Braşov, str. Republicii nr. 13, ap. 7 şi ap. 8, către Ioo Zoltan ş.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.  58 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a cotei părţi din imobilul 

situat în Braşov, str. Lupeni nr. 7, către Nema Cătălin Octavian. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  59 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcţiei 

situate în Braşov, str. Dealul Spirii nr. 7 D, către Rusuleţ Georghe şi Susana. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  60 al ordinii de zi 

 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului situat în 

Braşov, str. Zizinului nr. 128, către S.C. LEFRUMARIN S.R.L. 

 

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.  61 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între 

Municipiul Braşov şi S.C. Kronospan S.A. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  62 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia 

Catharsis, a terenului aferent construcţiei situat în Braşov str. Mărăşeşti f.n. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate,( cu precizarea făcută de doamna Azota 

Popescu, respectiv, str. Mărăşeşti nr. 2 bis.) 

 

 

Punctul nr.  63 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie către  S.C. 

Rafangy Impex S.R.L., asupra terenului aferent sălii de sport, situată în Braşov, 

str. Vasile Alecsandri nr. 37 A. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  64 al ordinii de zi 

 

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

583/2011. 
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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.  65 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în 

Braşov, str. Frasinului fn. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  66 al ordinii de zi 

 

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

Uranus nr. 2. 

 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
Punctul nr.  67 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) Imobilului 

situat în Braşov, str. Lungă nr. 116. 

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.  68 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra 

unor imobile situate în municipiul Codlea. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  69 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 244/2008, prin care s-

a aprobat Regulamentul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de 

proprietari din Municipiul Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Preşedintele şedinţei - domnul Bucur Ciprian – Ionuţ    declară  încheiate 

lucrarile sedinţei. 

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

legale. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 

                Ionuţ – Ciprian Bucur                                   Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

  Întocmit: Doina Florea 


