
                   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   30  august  2013 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată 

pentru data de  30 august 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 august  

2013. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  face 

prezenţa. Din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 24. Absentează domnul 

consilier Puşcariu Radu – Ioan, domnul consilier Ionescu Lucian, domnul 

consilier Braun Werner. Precizează 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  88  puncte şi 4  puncte 

suplimentare. 

 Se supune la vot  ordinea  de zi  şi se aprobă cu unanimitate. 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, procesul-verbal al 

şedinţei Consiliului Local Braşov din data de 15 iulie 2013. Se aprobă cu 

unanimitate. 

 

Domnul Consilier -  Martin Vasile – Emil,  precizează că în luna iulie a 

avut loc o acţiune a Asociaţiei Johnny & Friends, asociaţie care se ocupă cu 

persoanele cu dizabilităţi şi transmite mulţumiri pentru cei care s-au implicat, în 

mod special doamnei Mariana Topoliceanu, directorul de la Direcţia de Servicii 

Sociale şi domnului Primar George Scripcaru. 



 Asociaţia Johnny & Friends este o Asociaţie Internaţională cu sediul în 

Statele Unite, care  vine la Braşov în fiecare an, aducând până la un număr de 

150 – 200 de cărucioare pentru persoane cu dizabilităţi,  

Totodată, domnul consilier mulţumeşte Direcţiei Tehnice care a 

soluţionat rapid şi judicios strada Dealul Melcilor, acolo există o biserică, o 

comunitate de aproximativ 400 de oameni şi aceştia transmit mulţumiri Direcţiei 

Tehnice şi celor care s-au implicat, spunând faptul că aşa se face: o stradă 

complet refăcută, cu toată infrastructura necesară.  

 
Domnul Radu Cristian – director R.A.T. Braşov informează că va 

organiza şi o conferinţă de presă săptămâna viitoare  şi precizează câteva cifre, 

astfel, rata de plătit la BERD sau din rata  care mai este de plătit la BERD, mai 

sunt 4 milioane 285.714 mii de EURO.  

Aceasta înseamnă 9 rate până la finalul acestui contract. Amortizarea 

autobuzelor achiziţionate prin creditul BERD costă 4 milioane 180 de mii de lei 

anual la care trebuie să mai adăugăm şi amortizarea celor achiziţionate prin 

leasing financiar, care este într-o sumă de 3 milioane 132 de mii de lei anual, 

deci, un deficit de circa 7 milioane, 7 milioane şi ceva care nu poate fi acoperit 

anual numai din exploatare. O cifră a datoriilor restante la 30.06., deci 01 iulie, 

de fapt, 4 milioane 583.086 lei.  

Domnul Director mai precizează că, nu există un soft integrat care să 

poată opera în timp real pe documente, ceea ce  îngreunează foarte mult 

prelucrările de date, fiind greu să se facă previziuni şi să se definească obiective 

extrem de precise din punct de vedere financiar, pe viitor neavând un astfel de 

sistem integrat.  

În ceea ce priveşte situaţia Parcului Auto, sunt 24 de mijloace de 

transport, un grad de uzură mediu 86,55%, o durată normală expirată de 75 

bucăţi, imobilizări de lungă durată 62, fonduri necesare pentru repunerea în 

circulaţie 395 de mii de lei. În ceea ce priveşte nevoile de finanţare pentru 

perioada septembrie – decembrie 2013, este depus la primărie din 22.08. un 

document în care sunt arătate sumele de care este nevoie, ele sunt la nivelul 

bugetului de anul trecut, ceea ce este important însă de clarificat este faptul că 



este nevoie de 6 milioane, circa 6 milioane de lei, care reprezintă ratele de capital 

aferente acestui an, la cursul istoric al achiziţiei creditul BERD, asta înseamnă 

acel curs 3, 51… 19 lei. Primele trei rate în acest an au fost plătite de către 

Regie, deşi în contractul dintre municipiu şi Regie este stipulat că municipiul va 

plăti prin subvenţie şi serviciu datoria, acesta practic nu a plătit niciodată aceste 

sume de pe această poziţie contabilă.  

Domnul Director mai adaugă că, doamnele şi domnii consilieri, vor primi 

un document în care sunt mai multe date şi adresează rugămintea şi invitaţia ca 

ori de câte va fi ceva de clarificat să fie contactat. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  

precizează că domnii şi doamnele consilieri au primit spre informare, o copie a          

procesului-verbal a Curţii de Conturi precum şi prevederile Deciziei nr. 44 din 

05.08.2013 a Curţii de Conturi, care stabileşte măsurile pe care trebuie să le 

întreprindă executivul pentru ducerea la îndeplinire a constatărilor Curţii de 

Conturi în urma controlului care a fost efectuat la Unitatea Administrativ – 

Teritorială, Municipiul Braşov.  

 
 
Punctul nr. 1 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire 

temporară de tip Respiro”. 

 

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 modificarea şi completarea HCL nr. 

666/2010 privind darea în folosinţă gratuită către ANL a terenului situat în 

Braşov,   B-dul Gării f.n., în vederea construirii de locuinţe. 



 

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 S.C. 

TETKRON 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. 4 suplimentar 

 

Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor necesare continuării 

lucărilor de reparaţii la imobilul situat în Braşov, 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. 1 al ordinii de zi  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 

Municipiului Braşov – august 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 contului de execuţie al bugetului 

Municipiului Braşov la data de 30 iunie 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 modificarea şi completarea 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 modificarea şi completarea H.C.L. nr. 

1.073/2007 prin care s-a aprobat constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară în domeniul apei în judeţul Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5, 6 şi 7,  iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 5 al ordinii de zi 

 



Proiect de hotărâre privind stingerea obligaţiilor fiscale stingerea 

obligaţiilor fiscalre datorate bugetului local de către S.C. Ramoss Com S.R.L. 

prin procedura de dare în plată. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 6 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare al Serviciului Public de Adminstrare Creşe. 

 

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 modificarea H.C.L. nr. 51/2013 prin care s-

au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de 

Adminstrare Creşe Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 8 al ordinii de zi 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare 

referitor la delegarea prin concesiune a activităţii de saluibrizare şi igienizare 

a pieţelor publice agroalimentare şi a platformelor comerciale, colectarea, 

transportul şi depozitarea deşeurilor menajere rezultate. 



 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 9  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea colectivului de coordonare şi 

supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de 

salubrizare şi igienizare a pieţelor publice agroalimentare şi a platformelor 

comerciale, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere 

rezultate. 

 

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

avizat cu amendamentul: “termen de 4 ani pe contract”,  în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 10  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinţe sociale 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. 11 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali angajaţi ai 

Direcţiei de Servicii Sociale Braşov – semestrul  I 2013. 

 

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 acordarea unor facilităţi pe mijloacele de 

transport public local de călători aparţinând RAT Braşov pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu şi liceal, în Municipiul Braşov. 

 

Doamna Consilier – Ţop Ferghete Carmen Floriana   solicită  o 

informare asupra situaţiei economice cu valoarea veniturilor şi nivelul 

cheltuielilor cu privire la pierderile care  au existat - bilanţul de la 30.06.2013.  

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4, 5 şi  6,  iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 13 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în folosinţă gratuită către 

Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România a unui spaţiu situat 

în Braşov, str. Panseluţelor nr. 23, bl. 1. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 14 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrăţirii dintre oraşele Burgas – 

Bulgaria şi Braşov – România. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 



Punctul nr. 15 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind desfăşurarea la Braşov, în perioada 04 – 26 

octombrie 2013, a Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră – ediţia 

2013. 

 

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 desfăşurarea la Braşov, în perioada 26 

octombrie – 30 noiembrie 2013, a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă 

şi Balet – ediţia a IX – a. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 17 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului 

Braşov, pentru “Extindere Centru Medical NEOMED situat în Braşov, str. 

Crişului nr. 1, bl. 1, sc. C, ap. 2, deţinut de Purcaru Anca Ioana. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 18 al ordinii de zi 

 

 Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului 

Braşov pentru “Construire locuinţă de vacanţă, pavilion, împrejmuire”, pentru 



imobilul situat în Braşov, Zona Coliba Haiducilor, deţinut de Belaşcu Ştefan 

Valeriu, Irimia Iuliana şi Soric Ion. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 19 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului 

Braşov pentru “Construire unitate de cazare turistică cu dotări şi anexe 

aferente, împrejmuire, pentru imobilul situat în Braşov, Poiana Mică, deţinut 

de S.C. Poiana Alba Turism S.R.L. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 20 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.Z. – Contruire Centru 

Comercial şi hotel, b-dul 15 Noiembrie nr. 78, Braşov”, având ca 

iniţiator/beneficiar S.C. Braşov Estate S.R.L. şi elaborator/proiectant Biroul 

Individual de Arhitectură Lazăr Paul, Braşov. 

 

  Domnul Primar - domnul George Scripcaru     precizează că este 

vorba despre Complexul Comercial Cora, iar  proiectul de hotărâre a fost 

formulat aşa pentru a se începe întâi cu partea comercială şi după aceea partea de 

natură hotelieră sau de spaţii prevăzute, să nu se  constate  după aceea că nu mai 

sunt resurse. Asta nu înseamnă că propunerea care am făcut-o şi aşa cum am 

formulat proiectul de hotărâre nu dă posibilitatea să înceapă tot odată.  

Totodată, domnul Primar  informează că a solicitat proiectantului să se 

încadreze în nişte indicatori din punct de vedere al spaţiilor comerciale, în aşa fel 



încât să fie şi căi de acces, şi spaţii verzi şi partea de birouri sau hoteliere din 

faţă, acest lucru nu înseamnă că propunerea făcută,  nu dă posibilitatea să 

înceapă tot odată dacă e posibil, s-a  luat această măsură tocmai ca să ne 

asigurăm că este bine ca în Centrul Civic să nu rămână doar o componentă strict 

comercială.  

  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, Comisia 2 cu 

amendamentul:  “de a se elibera autorizaţia de construire pentru toate funcţiunile 

solicitate în bloc”, iar comisia 3 a avizat cu amendamentul comisiei 2, în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 21 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.Z. – Construire locuinţe 

unifamiliale, Braşov, str. Merilor f.n.”, Dobrotescu Victoria – Doina. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 22 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei “P.U.Z. – 

Construire imobil locuinţe S+P+6E, Braşov, Fundătura Hărmanului f.n.”, 

iniţiator Fulea Gheorghe. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 23 al ordinii de zi 

 



Proiect de hotărâre privind documentaţie “P.U.D. – Construire 

locuinţă, str. Dacia nr. 7, Braşov”, beneficiar Asaftei Alina. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 24 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţie “P.U.D. – 

Construire hotel cu apartamente de vacanţă prin modificare P.U.D. aprobat cu 

H.C.L. nr. 697/2005, Braşov, Poiana Braşov”, beneficiari: S.C. Romland Prop 

Invest S.R.L., S.C. Locaţii Expatriaţi S.R.L. – Bucureşti, S.C. Turbano 

Construcţii S.R.L.  – Oltenia. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  5 cu amendamentul: 

“referat din partea Direcţiei Juridice, că nu există proces pe rol”,  Comisiile 2 şi 

3 au avizat cu amendamentul comisiei 5”,  iar în urma votului a fost aprobat în 

unanimitate. 

 

Punctul nr. 25 al ordinii de zi 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – 

Extindere centru medical”, în Braşov, str. Crişului nr. 1, bl. 1, sc. C., ap. 2, 

beneficiar Purcaru Anca – Ioana. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile   1, 2, 4 şi 5,  iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 26 al ordinii de zi 

 



Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. – Construire două case de 

locuit în două etape, refacere împrejmuire, garaj auto, str. Albă nr. 15, Braşov”, 

având ca iniţiator/beneficiar pe Nicu Tiberiu, în calitate de proprietar asupra 

terenului/imobilului 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile   1, 2, 4 şi 5,  iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 27 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. – Construire unitate 

de cazare turistică cu dotări şi anexe aferente, împrejmuire, zona Poiana Mică 

din Poiana Braşov”, având ca beneficiar pe S.C. Poiana Albă Turism 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. 28  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. – Concesiune teren 

str. Curcanilor f.n., în vederea autorizării lucrărilor de construire pentru 

extindere locuinţă”, având ca iniţiator/beneficiar Municipiul Braşov/Primăria 

Municipiului Braşov, în calitate de proprietar asupra terenului. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 29 al  ordinii de zi 

 



 Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum de acces 

cuprins în P.U.Z. – Ansamblu de locuinţe tip vilă şi funcţiuni complementare, 

zona DN 13 – str. Fagurului – str. Fântânii – DE 598/5/1, Braşov (zona I). 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 30  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă cuprinsă 

în “P.U.Z. Ansamblu de locuinţe tip vilă şi funcţiuni complementare, zona DN 

13, str. Fagurului – str. Fântânii – DE 598/5/1, Braşov” – zona II. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 31  al  ordinii de zi 

 

 

 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.312/2013 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Urban Invest 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. 32  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.468/2008 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Isaran 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. 33  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.343/2013 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţăm drum, donat de S.C. Trepte 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. 34  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 834/2013 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Floricel Corina Marilena şi Floricel Dan Iulian. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 35  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.397/2013 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Mitocaru Ioan şi Lupşa Loredana, (fostă 

Mitocaru). 

 



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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 36  al  ordinii de zi 

 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 4.172/2005 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Şipoş Ştefan. 

 

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. 2.133/2005 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Varodi Elena. 

 

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. 4.114/2008 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Nechifor Cosmin – Septimiu şi Nechifor 

Adriana. 

 

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 acceptarea donaţiei nr. 1.979/2013 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Borodea Dorel – Florin şi Borodea Stela 

– Diana. 

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 acceptarea donaţiei nr. 1.881/2013 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Tudor Gheorghe, Tudor Rodica, Păuleţ 

Andrei şi Păuleţ Cristina – Mihaela. 

 

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 acceptarea donaţiei nr. 1.975/2013 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Orleanu Ionela – Alexandra. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 42  al  ordinii de zi 

 



Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.972/2013 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Zaharia Mircea – Gelu şi Zaharia 

Adriana. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 43  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 574/2013 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Condruc Constantin – Viorel şi Condruc Geta. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 44  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 830/2013 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Munteanu adrian Radu, Munteanu Florin, Buzea 

Eliana şi Bănică Maria şi Munteanu Vladimir. 

 

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 acceptarea donaţiei nr. 815/2013 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Marinescu Alin Gabriel. 



 

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 acceptarea donaţiei nr. 3.324/2010 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 

categoria de folosinţă drum, donat de Mureşan Dumitru şi Mureşan Sabina – 

Doina. 

 

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 acceptarea donaţiei nr. 436/2013 şi trecerea 

imobilului în proprietatea publică a Municipiului Braşov, în vederea realizării 

proiectului "Centru de Dezvoltare şi Cercetare Aplicată Transilvania 

Motorland, donat de Comuna Tărlungeni. 

 

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 acceptarea donaţiei nr. 865/2013 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Mudure Elena (născută Ciolacu). 

 



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 neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 51, 

ap. 6, deţinut de Vrînceanu Lăcrămioara Hanelore şi Vrînceanu Mihăiţă. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 50  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25, ap. 2, 

deţinut de Tuluca Ion Cornel, Tuluca Gheorghe şi Tuluca Florica. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 51  al  ordinii de zi 

 

 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Coşbuc nr. 2, 

proprietatea Clubului Sportiv “Societatea de Patinaj” Braşov. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 52  al  ordinii de zi 



 

 Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în 

favoarea S.C. Scorillo Intercom S.R.L. asupra terenului situat în Braşov, Bd. 

Gării f.n. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 53  al  ordinii de zi 

 

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

Tâmpei nr. 10, în vederea realizării unui acces din exterior, către 

Constantinescu Mihai. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 54  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii a 4 amplasamente situate pe Aleea Tiberiu Brediceanu, pentru 

amplasarea unor construcţii provizorii destinate comercializării de produse 

meşteşugăreşti. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 55  al  ordinii de zi 

 



Proiect de hotărâre privind concesionarea terenurilor situate în 

Braşov, str. Mica nr. 10, în vederea realizării unor accese din exterior, către 

Dobre Ion şi Dobre Maria. 

 

 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 56  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, 

str. Uranus nr. 2, în vederea realizării unui acces din exterior, către Stama 

Robert Cosmin. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 57  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind transformarea postului din statul de funcţii 

al Colegiului Nicolae Titulescu Braşov, de muncitor treapta III în muncitor 

treapta II, în vederea promovării. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 58  al  ordinii de zi 

 



Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere al 

spaţiului situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, unde funcţionează Grădiniţa 

cu Program Normal nr. 14A. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 59  al  ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului şi a 

clădirilor din Braşov, str. Minerva nr. 11, către Liceul Tehnologic Silvic “Dr. 

Nicolae Rucăreanu. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 60  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în folosinţă gratuită către 

Asociaţia educatoarelor din România a unui spaţiu situat în Braşov, str. Aurel 

Vlaicu nr. 26 bis. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 61  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare gratuită către 

Autoritatea Judecătorească a Tribunalului Braşov – Serviciul de Probaţiune, a 

unor spaţii aflate la etajul IV al imobilului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu 

nr. 52, corp D. 

 



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 

Naţională a Agenţiilor de Turism (A.N.A.T.) Regiunea Centru a unui spaţiu, 

situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 63  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 66/2013, prin care 

s-a aprobat darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale 

Braşov, a unor spaţii din imobilul Cămin pentru Persoane Vârstnice situat 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. 

 

Punctul nr. 64  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Braşov cu 

Judeţul Braşov, în vederea realizării lucrărilor la obiectivul “Amenajare teren 

de sport Grupul Şcolar Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov. 

 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 



 

Punctul nr. 65  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2013 – 2014. 

 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile   1, Comisia 4 a avizat 

cu amendamentul:  

“Şcoala Generală nr. 2 – Dl. Oprică Adrian îl înlocuieşte pe dl. Mihai Costel 

Şcoala Generală nr. 1 – Dl. Vasile Kraila în locul liber 

Şcoala Generală nr. 3 – Dl. Mara Iulian în locul liber. 

Comisia 5 a avizat cu amendamentul:  

Grădiniţa nr. 17 – d-na Adina Durbacă 

Grădiniţa nr. 18 – dl. Sergiu Chifu 

Grădiniţa nr. 24 – dl. Oprică Adrian” ,  iar în urma votului a fost aprobat în 

unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 66  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcţiei 

situată în Braşov, str. Matei Basarab nr. 56, către Gâdiuţă Ioana. 

 

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 vânzarea directă a terenului situat în Braşov, 

str. 15 Noiembrie nr. 102, către Ştefănescu Ioana Cosmina. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

 

 

Punctul nr. 68  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent SAD situat în 

Braşov, str. Carpaţilor nr. 53, către S.C. Serstill S.R.L. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 Punctul nr. 69  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent SAD, 

situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 12, bl. 14, către S.C. Flavus 

Investiţii S.R.L. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 70  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent spaţiului cu altă 

destinaţie situat în Braşov, str. Matei Basarab f.n., către S.C. Flavus Investiţii 

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. 71  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 671/2010 privind 

aprobarea dezmembrării şi vânzarea directă terenului situat în Braşov, str. 

L.C. Babeş nr. 3, către SCM Tricomprest Braşov. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 72  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în 

Braşov, str. Drezinei nr. 3-5, către Ionel Ilinca şi Cucireanu Vasilica şi 

Cucireanu Olga. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 73  al  ordinii de zi 

 

 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi vânzarea directă a 

terenului aferent construcţiei, situat în braşov, str. Avram Iancu nr. 64, către 

S.C. Carpatex 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. 74  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 

construcţiilor situate în Braşov, str. Oltului nr. 5, către proprietarii acestora. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 75  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

Municipiul Braşov şi gavrilescu Constantin căsătorit cu Gavrilescu Elena. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 76  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute în favoarea 

imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Marinescu nr. 4, pentru instalaţia 

de energie electrică. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 77  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de servitute în 

favoarea imobilului situat în Braşov, str. Stadionului f.n. 

 



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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 78  al  ordinii de zi 

 

 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al 

Municipiului Braşov a imobilului teren situat în Braşov, str. Calea Bucureşti 

f.n. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 79  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat 

în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 19. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 80  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) imobilului 

situat în Braşov, str. Eftimie Murgu nr. 1 pe unităţi individuale. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 81  al  ordinii de zi 

 



 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) imobilului 

situat în Braşov, str. Crişan nr. 48 pe unităţi individuale. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 82  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat 

în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor nr. 1. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 83  al  ordinii de zi 

 

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

Hărmanului nr. 17. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 84  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenurilor situate în 

Braşov, str. Simeria nr. 1. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 85  al  ordinii de zi 

 



Proiect de hotărâre privind contopirea, dezmembrarea terenurilor 

situate în Braşov, George Coşbuc nr. 2. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 86  al  ordinii de zi 

 

 Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor – teren situate în Braşov, 

Calea Bucureşti nr. 48. 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 87  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată 

de Comşa Georgeta, împotriva H.C.L. nr. 175/2013 privind vânzarea directă a 

terenului aferent SAD situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 33, către 

Comşa Georgeta. 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 88  al  ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 510/2009 privind 

aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea 

Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent 

 

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

votului a fost aprobat în unanimitate. 



 

 

Domnul Primar -  George Scripcaru    face  referire la Raportul Curţii de 

Conturi, iar ca urmare a analizei şi a încadrării în termen, s-a decis formularea şi 

s-au făcut  contestaţii la două puncte  din  raport, unul se referă la Hotărârea pe 

care Consiliul Local prin care s-au vândut cabinetele  medicale şi s-a acordat un 

suport, o facilitate pentru medici, la cumpărarea acestor cabinete medicale, iar al 

doilea  se referă la contestaţia privind impunerea unei taxe pe teren cu privire la 

Regia de Păduri Kronstadt, pentru terenurile unde sunt păşuni, păduri, copaci şi 

fond forestier şi o altă taxă pe terenul unde sunt parcări.  

S-a discutat cu cei de la Curtea de Conturi, iar dacă se vor institui cele 

două taxe, consiliul municipal are posibilitatea pe anumite componente, pe 

educaţie, pe sănătate, să acorde sprijin pe cele două domenii.  

 

 

Preşedintele şedinţei - domnul Liviu Lupu  declară  încheiate lucrările 

şedinţei. 

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

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           SECRETAR, 

                          Liviu Lupu                                                                  

 

 

 

 

 

Întocmit:D.F. 


