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            R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

           BRAŞOV 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului Local Braşov 

din data de  20  iunie  2013 

 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată 

pentru data de 20 iunie  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 18 iunie  

2013. 

    Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv 

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

domnul consilier Leonte Cătălin,  domnul consilier Liviu Lupu, 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 32 de puncte şi 3  

puncte suplimentare şi se supune la vot schimbarea şedinţei Consiliului 

Local, din extraordinară în şedinţă ordinară, iar în urma votului s-au 

obţinut  20 de voturi pentru şi o abţinere,  domnul consilier Ionescu Lucian. 

 

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

Consiliului Local din data de 31 mai  2013 care  în urma votului au fost 

aprobate în unanimitate. 
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Punctul nr. 1 suplimentar  
 

            Proiect de hotărâre privind darea în administrare către SC Rial 

SRL a imobilului situat în Braşov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 3. 
 
           Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5  şi  6,   iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 2 suplimentar  
 

             Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 11, ap. 6, deţinut de 

Precu Victoria Cornelia, Precu Călin şi Precu Diana Anca. 

 

         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 majorarea capitalului social al SC Tetkron SRL. 

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

urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru şi o abţinere domnul 

Macedonschi Cristian. 

 

Punctul nr. 1 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.  2 al ordinii de zi 

 

              Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor sportive din 

bugetul local al municipiului Braşov pentru deplasarea elevilor Liceului 

cu Program Sportiv Braşov la concursuri organizate de Federaţiile 

Sportive de specialitate. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 3 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 559/20.12.2012, 

prin care s-a aprobat finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului 

Braşov a proiectelor sportive. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 4 al ordinii de zi 

 
            Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei 

imobilului situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 1, ap. 3, din spaţiu cu altă 

destinaţie în locuinţă. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

 



 

 4 

 

Punctul nr. 5 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 259 din 

09.05.2012, privind extinderea transportului public local de călători, 

efectuat de R.A.T. Braşov, în Zona Metropolitană Braşov - Proiect pilot: 

transport în municipiul Săcele. 
 

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

urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru şi o abţinere domnul 

Macedonschi Cristian. 

 

Punctul nr. 6 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2013 - 

2014 a pachetului cu rechizite şcolare “Primul ghiozdan”. 

 

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 achiziţionării de servicii     

socio - medicale de către Căminul pentru Persoane Vârstnice 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 prelungirii asocierii 

încheiate în baza H.C.L. nr. 762/2005. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 9 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii asocierii 

încheiate în baza H.C.L. nr. 494/2004. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  10  al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii asocierii 

încheiate în baza H.C.L. nr. 92/2006. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 11 al ordinii de zi 

 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului 

Braşov pentru implementarea proiectului Siguranţă în turism - pentru un 

mediu sigur în oraşele turistice, cofinanţat de Comisia Europeană prin 

Programul ISEC. 

 
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. 12 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 451/2008 şi 

609/2009 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Braşov ca 

membru fondator la constituirea Fundaţiei Comunitare Brasov şi a 

Asociaţiei Turistice Braşov. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 13 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 9/2009, privind  

asocierea Municipiului Braşov cu Biserica Evanghelică C.A. Braşov, în 

vederea constituirii Asociaţiei “Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului”. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 14 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării  ai obiectivului de 

investiţii „Reconfigurare reţea de transport apă caldă cartiere Gării – 

Centrul Civic”.  

 

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. 15 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind studiu de oportunitate pentru elaborare 

documentaţie “P.U.Z. - Dublare capacitate parcare în Poiana Braşov”, 

iniţiator Municipiul 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. 16 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.Z. - Dublare 

capacitate parcare în Poiana Braşov”, iniţiator Municipiul 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. 17 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind studiu de oportunitate pentru elaborare 

documentaţie „P.U.Z. - Construire locuinţe unifamiliale”, iniţiator 

Dobrotescu Victoria – Doina. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 18 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind documentaţia „P.U.Z. –Construire 

locuinţe unifamiliale, Braşov, str. Merilor f.n.”, iniţiator Dobrotescu 

Victoria – Doina. 
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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. 19 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind studiu de oportunitate pentru elaborare 

documentaţie “P.U.Z. - Zona La Iepure Braşov”, iniţiator Municipiul 

Braşov. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 20 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. RIAL 

S.R.L. a imobilului (Cămin), situat în Braşov, str. Şcolii nr.11, identificat 

în C.F. 117741 Braşov, nr. cadastral 117741. 

 

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 concesionarea terenului situat în 

Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 6, în vederea realizării unui acces 

din exterior, către Chifu Silvia. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  22 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor necesare continuării 

lucrărilor de reparaţii la imobilul situat în Braşov, str. Piaţa Teatrului nr. 

1, Teatrul „Sică Alexandrescu”. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  23 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 317 din 

16.06.2005, prin care s-a aprobat  încheierea unui parteneriat între 

Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean Braşov  şi Biserica 

Evanghelică C.A. Braşov . 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia nr. 5, iar în  votului 

a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  24 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 871/2009, ce are 

ca obiect “Zonarea Municipiului Braşov”. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  25 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor pentru 

asistarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport 

Braşov, în vederea evaluării şi selecţiei candidaţilor la funcţia de director 

general şi directori executivi ai Regiei Autonome de Transport Braşov. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile   1, 5 şi  6,   iar 

propunerea domnului consilier Ghirdă Mihai ca cei doi Viceprimari, 

respectiv, domnul Popa Răzvan şi domnul Atomei Adrian să facă parte din 

comisie  a fost aprobată în unanimitate. 

 

Punctul nr.  26 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 

construcţiilor situate în Braşov, str. Cloşca f.n., către Popon Tatiana, 

Kovacs Gabriel şi Kovacs Lavinia Andra. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr.  27 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 

spaţiului comercial, situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 49, către S.C. 

PRODLACTA 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.  28 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilor situate în Braşov, 

str. Memorandului f.n. 

 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr.  29 al ordinii de zi 
 
 

         Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, în condiţiile 

legii, de asistenţă juridică de reprezentare în justiţie.  

 

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 revocarea H.C.L. nr. 492/2003 şi 

287/2004 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Braşov ca 

membru fondator la înfiinţarea Agenţiei de Dezvoltare Locală Braşov şi a 

Asociaţiei Braşov XXI. 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr.  31 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 501/31 iulie 2006, 

privind asocierea Municipiului Braşov cu S.C. “Metrom Trading” S.A. în 

vederea înfiinţării Clubului Municipal de Popice 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.  32 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 810/26.11.2010, 

privind participarea Municipiului Braşov în cadrul Asociaţiei 

Proprietarilor de terenuri “Valea Oltului - Augustin”, în vederea atribuirii 

dreptului de gestionare a Fondului de Vânătoare 10 Dopca - Apaţa. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 7, 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 


