
                 R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

                       BRAŞOV 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a  Consiliului Local Braşov 

din data de   28  septembrie   2013 

 

               Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 

convocată pentru data de  28 septembrie 2013,  orele 9:30, 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 25 

septembrie  2013. 

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 25. Absentează domnul 

consilier Teodorescu Florin Costel şi doamna Simion Maria – Antonela.  

Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.   

 

            La şedinţă participă şi domnul Primar – George Scripcaru. 

 

            Preşedintele şedinţei - domnul Liviu Lupu   precizează că  pe ordinea de 

zi a şedinţei extraordinare este înscris un singur punct, respectiv, aprobarea 

numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Braşov. Având în vedere că instanţa nu a motivat  sentinţa 

pe care a dat-o în ceea ce-l priveşte pe domnul  Macedonschi Cristian, domnul 

Preşedinte – Lupu Liviu, propune să nu se discute în această şedinţă acest aspect 

şi să se aştepte motivarea.  

         De asemenea, domnul Lupu Liviu solicită acest lucru cu atât mai mult cu cât 

sunt o grămadă de probleme de interes local şi propune să se discute în această 



şedinţă extraordinară punctele urgente, fapt pentru  care a propus suplimentarea 

ordinii de zi a şedinţei extraordinare cu punctele cuprinse în ordinea de zi 

suplimentară. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  supune la 

vot propunerea domnului Preşedinte ca ordinea de zi a şedinţei extraordinare să 

fie suplimentată, dat fiind caracterul de urgenţă al problemelor puse pe ordinea de 

zi. 

Domnul Primar – George Scripcaru,  propune să se supună la vot mai 

întâi amânarea proiectului de hotărâre de la şedinţa extraordinară şi apoi 

suplimentarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare ca să fie pe procedură. Supusă 

la vot amânarea proiectului de hotărâre din şedinţa extraordinară se aprobă cu 24 

voturi pentru şi o abţinere - domnul Cristian Macedonschi. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  supune la 

vot ordinea de zi suplimentară a şedinţei extraordinare care se aprobă cu 

unanimitate. 

             Totodată, Consiliul Local a aprobat ca şedinţa ordinară din data de 

30.09.2013, să  nu se mai ţină, motivat de faptul că nu pot fi luate hotărâri, 

întrucât nu există comisiile de specialitate. 

 

 Domnul Viceprimar – domnul  Atomei Adrian   propune ca  punctul nr. 9 

să fie retras, chiar dacă s-au îndeplinit toate procedurile vis-à-vis de dezbaterea 

publică a acestui regulament, fiind vorba despre regulamentul privind deţinerea 

animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul Braşov şi ţinând cont că 

nu a apărut în Monitorul Oficial. 

 

 Preşedintele şedinţei - domnul Liviu Lupu  precizează că punctele 9 şi 37 

au fost retrase de pe ordinea de zi şi se supune la vot aprobarea acestei ordini de zi 

care a fost aprobată în unanimitate. 

 

 

  



Punctul nr. 1 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de repartizare a 

locuinţelor sociale şi a actelor justificative necesare întocmirii dosarului 

solicitantului. 

 
 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi şi o 

abţinere , domnul Macedonschi Cristian. 

 

Punctul nr. 2 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 3 al ordinii de zi 

 
  

Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare şi a procedurii 

de evaluare pentru acordarea subvenţiei în anul 2014 de la bugetul local a 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 4 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a 

subvenţiilor de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov. 



Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 5 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner, cu 

precizarea că cei doi domni consilieri au menţionat că se abţin la toate proiectele 

de hotărâre. 

 
 

Punctul nr. 6 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pentru anul 2014. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 7 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul Poliţiei Locale Braşov pe anul 2014. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 



Punctul nr. 8 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei pentru 

anul 2014. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
Punctul nr. 9 – RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în Municipiul 
Braşov  

 
 

Punctul nr. 10 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 108 din 29.03.2013, 

prin care s-a aprobat Organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public de 

Gestionare a Animalelor. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 11 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a 

contractului privind delegarea prin 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, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 



Punctul nr. 12 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului activităţii de 

salubrizare şi igienizare a pieţelor publice agroalimentare şi a platformelor 

comerciale, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere rezultate. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
Punctul nr. 13 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare pentru 

atribuirea contractului de delegare prin 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, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
Punctul nr. 14 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind tarifele de călătorie pentru transportul 

public local în Municipiul Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 

 



Punctul nr. 15 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 624/28.10.2011, 

privind acordarea unor facilităţi pentru studenţii Universităţii “Transilvania” 

din Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 16 al ordinii de zi 
 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov 

pentru anul 2014. 

 
 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
Punctul nr. 17 al ordinii de zi 

 
  

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere                             

nr. 200/2007 a locurilor de parcare aferente Hotelului Ambient, încheiat între 

Municipiul Braşov şi S.C. Euro – Tour S.R.L. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
 
 



Punctul nr. 18 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea                           

H.C.L. nr. 927/2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de atribuire a 

locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov. 

 Preşedintele şedinţei - domnul Liviu Lupu completează cu următorul 

amendament, respectiv “locurile de parcare rămase libere în urma licitaţiei să 

rămână publice, iar controlul exploatării să intre în sarcina Primăriei, prin agenţi 

constatatori”. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv este de 

acord cu amendamentul, mai ales că o teză din amendament, cel referitor la faptul 

că locurile rămase libere să fie făcute publice este menţionat şi în Regulament. Cu 

acest amendament, se supune la vot, iar în urma votului proiectul  de hotărâre a 

fost aprobat cu 23 de voturi şi două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi 

domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 19 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Braşov, Excelenţei Sale, domnul Michael Schwarzinger, 

Ambasadorul Republicii Austria în România. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri, domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul  nr.  20  al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Braşov, domnului Peter Maffay. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri, domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 



Punctul  nr.  21  al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Braşov, domnului Ştefan Stăiculescu. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri, domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul  nr.  22  al ordinii de zi 

 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Braşov, domnului Gyorffy Csaba. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri, domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul  nr.  23  al ordinii de zi 
 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru 

elaborare documentaţie “P.U.Z. – Construire hale de depozitare şi construcţie, 

zona Timiş Triaj, Braşov”. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 24 al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate               

“P.U.Z. – Zona Centrală strada Iuliu Maniu – strada Nicolae Iorga – Şirul 

Livezii (limita de nord a Parcului “Ina Schaeffler) – strada După Ziduri 

(inclusiv terenul afectat de parcare) – B-dul Eroilor – strada Matei Basarab – 



B-dul 15 Noiembrie – strada Vlad Ţepeş – strada Pictor Pop, iniţiator Primăria 

Municipiului Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 25 al ordinii de zi 
 
  

Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.Z. – Dublare capacitate 

parcare în Poiana Braşov şi Modernizare Patinoar”, iniţiator Municipiul 

Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 26 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei                             

“P.U.D. – Construire locuinţe unifamiliale, str. Merilor f.n., Braşov”, 

beneficiari Constantin Marilena Georgeta, Constantin Marius Florin, 

Constantin Răzvan. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 27 al ordinii de zi 
 

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

comercializare produse alimentare şi nealimentare, str. 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, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
Punctul nr. 28 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind documentaţie “P.U.D. – str. După Ziduri – 

pârâul Graft Braşov – faza I: amenajare parcare” beneficiar Municipiul 

Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
Punctul nr. 29 al ordinii de zi 

 
  

Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. – Recompartimentări 

şi etajare interioară, schimbare de destinaţie din cantină în sală evenimente şi 

unitate de cazare, str. 13 Decembrie nr. 96, Braşov”, având ca 

iniţiator/beneficiar pe S.C. Dacia Plant S.R.L. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 30 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. – Extindere 

construcţii prin concesionare teren – Poiana Braşov – Anexa sport – strada 

Valea Dragă nr. 11”, având ca beneficiari pe Cojocea Gheorghe şi Cojocea 

Daniela. 

 



Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
Punctul nr. 31 al ordinii de zi 

 
  

Proiect de hotărâre privind aprobare prelungire valabilitate 

documentaţie “P.U.D. – Desfiinţare construcţii, construire hypermarket, 

parcaje şi împrejmuire, str. A. Iancu nr. 114, Braşov”, aprobată cu                                

H.C.L. nr. 551/22.09.2011, iniţiată de către S.C. Entire Real Estate Solution 

S.R.L. Bucureşti. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
Punctul nr. 32 al ordinii de zi 

 
 

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

corelare accese carosabile str. 15 Noiembrie f.n. Braşov”, având ca 

iniţiator/beneficiar pe Epure Sorin. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 33 al ordinii de zi 

 
  

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2039/2013 şi trecerea 

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

folosinţă drum, donat de Neculai Mihăiţă şi Neculai Melita. 

 



Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 34 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2544/2013 şi trecerea 

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

folosinţă drum, donat de Gaborov Bogdan şi Gaborov Adriana – Cristina. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

 
Punctul nr. 35 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 3400/2013 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, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 36 al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 3684/2013 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. (fosta S.C. Maurer 

& Kasper Immo – Invest S.R.L.). 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 



 
Punctul nr. 37 – RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI 

 
 

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Municipiul 
Braşov, str. Valea Dragă nr. 11, în vederea extinderii construcţiilor existente, 

către Cojocea Gheorghe şi Cojocea Daniela 
 
 
 

Punctul nr. 38 al ordinii de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru 

concesionarea serviciilor de administrare a Cimitirului Municipal Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 39 al ordinii de zi 
 

 
Proiect de hotărâre privind desemnarea colectivului de coordonare şi 

supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor necesare 

funcţionării Cimitirului Municipal Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 40 al ordinii de zi 
 
 Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în folosinţă gratuită către 

Poliţia Locală Braşov, a sălii de sport, situată în Braşov, str. Zizinului nr. 144. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 



Punctul nr. 41 al ordinii de zi 
 
  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului şi 

clădirilor Corp A şi E din Braşov, str. 13 Decembrie nr. 131, către Şcoala 

Profesională Germană “Kronstadt” 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 42  al ordinii de zi 
 

  
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în 

Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 635/2006, republicată. 

 

Domnul Consilier - Duţu Tudor Alexandru   face în plenul şedinţei un 

amendament, respectiv, “pe perioada legală a campaniilor electorale de 30 de zile 

să ne supunem Legilor nr. 67/2004 şi nr. 35/2008, privind afişajul”. 

 

Domnul Primar – George Scripcaru    precizează că e extras din legea care 

a apărut în monitor şi care e valabilă, pe 2013. 

 

Domnul Consilier -  Duţu Tudor Alexandru  adaugă că erau nişte 

delimitări. 

 

Domnul Primar – George Scripcaru  întreabă dacă au fost vreodată în 

campania electorală probleme? 

 



Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  informează 

că va verifica dacă amendamentul se regăseşte sau nu, dacă nu se regăseşte va fi 

înglobat.  

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 
două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner 
 

Punctul nr. 43  al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent celor 

două spaţii comerciale situate în Braşov, B-dul Griviţei nr. 65, către Goilă 

Ovidiu şi Goilă Claudia. 

 
 Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi 

şi două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 44  al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 

spaţiului comercial situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 13, C2, către 

S.C. Oligopol S.R.L. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 45  al ordinii de zi 

 
 Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a cotei părţi din terenul 

aferent spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, str. Soarelui nr. 2 A, către 

S.C. Igiena S.C.M. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 



Punctul nr. 46  al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a cotei părţi din imobilul 

situat în Braşov, str. Ion Raţiu nr. 28, către Sefcenco Nicoleta Marinela şi 

Sefcenco Adrian Cristian. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 47  al ordinii de zi 

 
 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului situat în Braşov,                

str. Crişului nr. 1. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 48  al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în 

Braşov, str. Avram Iancu nr. 38 . 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri, domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
 

Punctul nr. 49  al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în 

Braşov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 9. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 



Punctul nr. 50  al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentarea) 

imobilului situat în Braşov, str. Fundăturii nr. 2 pe unităţi individuale. 

  
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 

Punctul nr. 51  al ordinii de zi 
 

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

str. Gen. Mociulschi nr. 30. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 52  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 109/2010, 

republicată, privind preluarea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a 

imobilului situat în Braşov, str. Agricultorilor nr. 2. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 53  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 296/2011, 

republicată, privind preluarea în proprietatea publică a imobilului situat în 

Braşov, str. Lungă nr. 233. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 



Punctul nr. 54  al ordinii de zi 
 

 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului 

situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
  
Punctul nr. 55  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei “bunuri” din contractul 

de concesiune nr. 254/2006, întocmită de comisia constituită conform art. 3 din 

H.C.L. nr. 522/2010, republicată. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 56  al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile 

proprietatea Municipiului Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv      

menţionează  că punctele 19, 20, 21 şi 22 au fost luate de Consiliul Local cu 

unanimitate de voturi, dat fiind faptul că cei care s-au abţinut au revenit la vot şi 

au votat pentru. 

 

  



Domnul Consilier -  Cătălin Leonte     precizează  că  din punct de vedere 

al legislaţiei, contabilizarea voturilor, abţinerilor, se face la voturi împotrivă, dacă 

domnii consilieri s-au abţinut, înseamnă nu sunt importante pentru comunitate, fie 

că e vorba de şcoli, de cimitir de Poliţia Locală, de servicii sociale.  

 

Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian   adaugă că nu e vorba că nu 

sunt importante. 

Domnul Consilier - Cătălin Leonte    completează că este bine să fim 

consecvenţi. 

Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian    precizează că nu sunt 

exerciţii de imagine, dar nu s-a pregătit pentru această şedinţă, fiindcă trebuia să 

fie luni şedinţa. 

Domnul Consilier -  Cătălin Leonte   mai adaugă faptul că de luni s-au 

primit materialele, nu este o primă citire. 

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian  afirmă că s-au făcut  

comisiile pe ascuns, ilegale. 

Domnul Consilier -  Cătălin Leonte  informează că nu s-a făcut nici un fel 

de comisie. 

Preşedintele şedinţei - domnul Liviu Lupu   este de acord cu domnul 

consilier Leonte, sunt lucruri foarte importante pentru braşoveni. 

Domnul Consilier -  Cătălin Leonte    informează că a avut loc o şedinţă 

AGA la Tektron, în care membrii ai AGA Tetkron sunt toţi consilierii locali. Se 

pare că interesul colegilor este strict la nivel teoretic, şi de imagine, pentru că nu 

au participat la această şedinţă, care nu face nimic altceva decât să statueze 

premizele încălzirii oraşului pentru câteva mii de apartamente pentru sezonul rece 

care bate la uşă. 

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian    îşi cere scuze, a fost ieri 

anunţată şedinţa, iar astăzi este ziua cununiei domnului consilier, a avut nişte 

întâlniri şi cu ocazia aceasta invită pe toţi cei de faţă la ora 12,00, la Biserica 

Neagră, cu ocazia cununiei la un concert de muzică clasică. 



Domnul Consilier - Werner Braun     precizează că a fost ieri la Bucureşti 

şi a făcut eforturi să ajungă la şedinţă, dacă ar fi fost anunţat din timp ar fi 

participat, dar ieri seară la ora 6 a fost anunţat de această şedinţă. 

 

 
Punctul nr. 57  al ordinii de zi 

 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2186/2013 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Neculai Mihăiţă şi Neculai Melita. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 58  al ordinii de zi 

 
  

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1381/2013 şi trecerea 

în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de 

folosinţă drum, donat de Asaftei Gheorghe, Asaftei Carmen – Viorica, Stoica 

Lămâiţa şi Stoica Viorel – Marius. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
 

Punctul nr. 59  al ordinii de zi 
 
  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor 

Publice din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, pentru anul 2014. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 



Punctul nr. 60  al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea de subvenţii de 

la bugetul local pentru înfiinţarea şi administrarea de unităţi de asistenţă 

socială în Municipiul Braşov.  

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
             Punctul nr. 61  al ordinii de zi 
  

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea                                     

H.C.L. nr. 116/2007 republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 62  al ordinii de zi 

 
  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de transport extern 

pentru  artiştii implicaţi în proiectul cultural internaţional Art Connections. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 63  al ordinii de zi 

 
 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Braşov a unor centrale şi puncte termice. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 



Punctul nr. 64  al ordinii de zi 
 
  

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru energia 

termică livrată în Municipiul Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Punctul nr. 65  al ordinii de zi 

 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei între                  

S.C. Tetkron S.R.L. Municipiul Braşov şi S.C. Bepco S.R.L., privind 

Regulamentul raporturilor comerciale şi stingerea litigiilor dintre părţi. 

 
Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
 

Punctul nr. 66  al ordinii de zi 
 
 
 Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Braşov cu Judeţul 

Braşov pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumului 

judeţean DJ 103 C., situat în intravilanul Municipiului Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi şi 

două  abţineri , domnul Macedonschi Cristian şi domnul Braun Werner. 

 
Preşedintele şedinţei – domnul Liviu Lupu   mulţumeşte pentru 

participare şi invită pe toată lumea de faţă aici, să vă invit la Sala Sporturilor, 

unde Corona, echipa de handbal a Coronei evoluează în Liga de handbal contra 

celor de la Brăila, a fost un început bun de campionat pentru Corona, chiar dacă 



unii deputaţi de Braşov critică Clubul Corona, acolo sunt rezultate şi lucrurile 

funcţionează.  

Domnul Primar -  George Scripcaru  subliniază că s-au discutat punctele 

într-o şedinţă extraordinară, cum a fost ea definită, drept urmare şedinţa ordinară 

nu mai are loc, pentru că efectul hotărârii şi a deciziei dumneavoastră ne-a dus în 

situaţia asta. 

 Domnul Consilier -  Boriceanu Mircea   precizează că  domnul consilier 

Macedonschi Cristian,  a câştigat numai prima bătălie, deci are numai o hotărâre 

care nu este definitivă şi irevocabilă, atât timp cât Consiliul Local mai are 

posibilitatea de a ataca în instanţă această hotărâre, litigiul nu este rezolvat.  

 

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                                              Nicolae Paraschiv               


