
                 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   31  octombrie   2013 

 

               Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 

convocată pentru data de  31 octombrie 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 28 octombrie  

2013. 

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 23. Absentează domnul 

consilier Liviu Lupu, domnul consilier Puşcariu Radu – Ioan, domnul consilier 

Chiricheş Andrei – Ciprian şi domnul consilier Macedonschi Cristian.  

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

La scurt timp după începerea şedinţei au sosit şi domnii consilieri Braun 

Werner şi Durbacă Alexandrina – Adina. 

 

            La şedinţă participă şi domnul Primar – George Scripcaru. 

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  

informează că a expirat mandatul de preşedinte de şedinţă de 3 luni al domnului 

consilier Liviu Lupu, motiv pentru care, pentru buna desfăşurare lucrărilor şedinţei 

Consiliului Local,  solicită să se facă propuneri pentru alegerea unui preşedinte de 

şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni.  

 



Domnul consilier Bucur Ciprian îl propune ca preşedinte pentru  

următoarele trei luni pe domnul consilier Boriceanu Mircea, iar în urma votului 

propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare sunt înscrise  51  puncte şi   1 

punct suplimentar. 

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

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, procesele - verbale ale 

şedinţelor Consiliului Local Braşov din data de 30 august 2013 şi 28 septembrie 

2013. Se aprobă cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 1 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov  - 

octombrie 2013. 
 
           Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

  

Punctul nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ţie al 

bugetului Municipiului Braşov la data de 30.09.2013. 

            Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

 Punctul nr. 3 

 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 698 din 

30.10.2006, referitoare la aprobarea Contractului de servicii pentru 

transportul public local de că lă tori încheiat între Municipiul Braşov 

şi Regia Autonomă  de Transport Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 
 
 



Punctul nr. 4 

 

Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local 

al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de 

limbă  spaniolă  în cadrul Colegiului Na ţional “Unirea”  Braşov 

pentru anul şcolar 2013 –  2014. 
 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

 

 Punctul nr. 5 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea conven ţiei dintre 

Municipiul Braşov si S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect 

exploatarea unitară  a instala ţii lor de transport pe cablu din 

Municipiul Braşov. 

 
  

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 6 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la  

transportul pe cablu din Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă     

2013 –  2014. 

 
   



Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 7 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de 

utilizare a domeniului schiabil din Poiana Braşov pentru sezonul de 

iarna 2013 – 2014. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

  Punctul nr. 8 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 146/2013, 

prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Braşov. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

 Punctul nr. 9 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale Salvamont 

pentru anul 2014. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

  

Punctul nr. 10 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 324/2013, 

privind stingerea obliga ţiilor fiscale datorate bugetului local de că tre 

S.C. Ramoss Com S.R.L., prin procedura de dare în plată . 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

 



  

Punctul nr. 11 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013, 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direc ţiei  

Fiscale Braşov. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 12 

 

Proiect de hotărâre privind pre lungirea contractului de 

închiriere nr. 1851 din 15.12.2010, a locurilor de parcare aferente 

Hotelului Coroana Braşovului, încheiat între Municipiul Braşov şi  

S.C. Comix Societate Cooperativ Meşteşugărească .  

 

 Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 13 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului 

“Închiderea ecologică  şi punerea în siguran ţă  a depozitelor pentru 

deşeuri industriale şi menajere Timiş - Triaj” .  

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

 Punctul nr. 14 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

colaborare încheiat între Serviciul Public de Gestionare a 

Animalelor şi Asociaţia de protec ţie a animalelor “Milioane de 

prieteni” Braşov. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 



Punctul nr. 15 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 

indemniza ţii lor membrilor consiliului de administra ţie al Regiei  

Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 16 

 

Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă  din 

bugetul Municipiului Braşov a programelor, proiectelelor şi  

ac ţiunilor culturale. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 17 

 

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Braşov cu 

Asocia ţia 15 Noiembrie 1987 pentru organizarea ş i desfăşurarea la 

Braşov, a manifesta ţiei care va comemora revoluţia anticomunistă  

din 15 Noiembrie 1987. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 18 

 

Proiect de hotărâre privind preţurile de închiriere practicate 

de Sala Patria. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 
 
 
 



 

Punctul nr. 19 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 

oportunitate aferent documenta ţiei “P.U.Z. - Construire sediu de 

firmă  şi hotel, Şirul Gh. Dima nr. 1, Braşov. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

          Punctul nr. 20 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 

oportunitate „P.U.Z. - str. Zizinului, calea ferată , limita intravilan” 

Braşov (zona sudică  a străzii Zizinului), iniţ iator Municipiul Braşov. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 21 

 

Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei „P.U.Z. - str. 

Zizinului, calea ferată, limita intravilan” Braşov (zona sudică a străzii Zizinului), 

iniţiator Municipiul Braşov. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

Punctul nr. 22 

 

Proiect de hotărâre privind avizarea documenta ţiei „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. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 



Punctul nr. 23 

 

Proiect de hotărâre privind documenta ţiei „P.U.D. - Construire 

imobil locuin ţe colective şi împrejmuire, str. B.P. Haşdeu nr. 3, 

Brasov” .  

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 24 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 259/2013 şi trecerea în 

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

drum, donat de Buhai Adrian - Ioan şi Buhai Carmen – Violeta. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 25 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea dona ţiei nr. 438/2013 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

având categoria de folosin ţă  drum, donat de Ţugui Maria –  Carmen. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 26 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea dona ţiei nr. 1317/2013 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

având categoria de folosin ţă  drum, donat de Krabber Angelica. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

 

 

 



Punctul nr. 27 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea dona ţiei nr. 191/2013 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

având categoria de folosin ţă  drum, donat de Bleonţ Răzvan Ştefan. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 28 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea dona ţiei nr. 1356/2013 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

având categoria de folosin ţă  drum, donat de S.C. Trepte S.R.L. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 29 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea dona ţiei nr. 2814/2013 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

având categoria de folosin ţă  drum, donat de Deaconu Adrian - 

Marius şi Deaconu Alina – Maria. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 30 

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea dona ţiei nr. 2166/2013 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

având categoria de folosin ţă  drum, donat de S.C. Urban Invest S.R.L. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

 

 



 

 Punctul nr. 31 

 

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în 

Municipiul Braşov, str. Valea Dragă  nr. 11, în vederea extinderii  

construcţi ilor existente, că tre Cojocea Gheorghe şi Cojocea Daniela. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 32 

 

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenurilor situate 

în Braşov, str. Crişului nr. 1, în vederea extinderii construcţ iilor,  

că tre Purcaru Anca Ioana. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 33 

 

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 383/2013, prin care s-au desemnat reprezentan ţii  

Consiliului Local în Comisiile de Administra ţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul 

şcolar 2013 –  2014. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

           

 Preşedintele şedinţei –  domnul  Boriceanu Mircea  invită  

să se facă  propuneri pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.  

383/2013, prin care s-au desemnat  reprezentan ţii Consiliului Local în 

Comisiile de Administra ţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 

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

 



Domnul Consilier - Ciprian Bucur  îl propune pe domnul 

consil ier Mara Iulian, ia r pentru Palatul Copiilor pe domnul Mircea 

Boriceanu.  

Domnul Consilier -   Mihai Ghirdă    îl propune pentru Clubul 

Dinamo pe Duţu Tudor”.  

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  precizează 

că mai trebuie să se numească pentru Braşovia şi pentru Palatul 

Copiilor. 

Domnul Consilier -  Vasile Kraila îl  propun pentru Braşovia 

pe domnul Mihai Costel şi pentru  Palatul Copiilor pe domnul Adrian 

Oprică. 

 
 
 



Punctul nr. 34 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii  prin l icita ţ ie 

publică  a unor imobile din Municipiul Braşov. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

Punctul nr. 35 

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în  

folosin ţă  gratuită  că tre “Asocia ţia foştilor deţinu ţi politici”  a 

spa ţiului cu altă  destina ţie, situat în Braşov, Pia ţa Sfatului nr. 11. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 36 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 449/2013, referitoare la darea în administrare  a terenului 

şi clădirilor Corp A şi E din Braşov, str. 13 Decembrie nr. 131, că tre 

Şcoala Profesională Germană  „KRONSTADT” . 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 37 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea direc tă  a terenului 

aferent construcţiei situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 31 B, că tre 

S.C. Luca S.R.L. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 38 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea direc tă  a terenului 

aferent construc ţiei situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, că tre 

S.C. Luca S.R.L. 



Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 39 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea direc tă  a terenului 

aferent spa ţiului comercial si tuat în Braşov, str. Mihail  

Kogalniceanu nr. 11, bl. C1, etaj 7, că tre Modovan Ecaterina - 

Theodora şi Modovan Ana-Maria. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 40 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea direc tă  a terenului 

aferent construc ţiei situat în Braşov, Aleea Magnoliei nr. 4 B, că tre 

Mihai Adrian. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 41 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea direc tă  a terenului 

aferent imobilului si tuat în Braşov, str. Apullum nr. 1, că tre Secărea 

Tudorel. 

 Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 42 

 

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licita ţie publică  a 

unor imobile proprietatea Municipiului Braşov. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

 



 

         Punctul nr. 43 

 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de 

administrare asupra unui imobil situat în oraşul Zărneşti.  

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 44 

 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 541/2011, 

prin care s-a aprobat dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. 

N. Bă lcescu f.n. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 45 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 134/2013, 

prin care s-a aprobat vânzarea directă  a terenului aferent garajului 

si tuat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 29, că tre Ţaţa Lidia. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 46 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 529 din 31.08.2011, privind asocierea Municipiului Braşov 

cu Jude ţul Braşov şi unităţile administrativ - teritoriale din acest 

judeţ,  în vederea constituirii Asocia ţiei de dezvoltare intercomunitară  

“ISO MEDIU”  pentru dezvoltarea sistemului de management integrat 

al deşeurilor şi extinderea infrastructurii în judeţul Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 



Punctul nr. 47 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren 

situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 87. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 48 

 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului situat în  

Braşov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

 

Punctul nr. 49 

 

Proiect de hotărâre privind aprobare dezmembrare teren, si tuat 

în Braşov, str. Dealul Spirii f.n. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 50 

 

Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în Braşov, str. 

Colonel Buzoianu nr. 1 – 3. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

Punctul nr. 51 

 

Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate pe 

raza U.A.T. Tărlungeni. 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 



 

Punctul nr. 1 suplimentar (52 al ordinii de zi)  

 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 138/2011 

privind asocierea Municipiului Braşov cu comuna Feldioara, în 

vederea realizării obiectivului de investi ţii “Terminal intermodal de 

marfă  Braşov –  Feldioara” . 

Proiectul  de hotărâre, în urma votului a fost aprobat în unaminitate. 

 

  

 

Preşedintele şedinţei - domnul Mircea Boriceanu  declară  încheiate 

lucrările şedinţei. 

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

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR, 

                   Mircea Boriceanu                                             Nicolae Paraschiv               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


