
                  R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

                       BRAŞOV 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat în  şedinţa  de  îndată  a  Consiliului Local Braşov 

din data de   27  noiembrie   2013 

 

               Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a 

fost convocată pentru data de  27 noiembrie 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,  afişat la avizierul Primăriei 

Municipiului Braşov şi publicat în ziarul “Monitorul  Expres” în  data 

de 27 noiembrie  2013.  

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  

face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 20. Absentează 

domnul consilier Leonte Cătălin, domnul consilier Ghirdă Mihai – Ioan, 

domnul consilier Lupu Liviu, domnul consilier Duţu Tudor Alexandru, 

domnul consilier Popa Răzvan,  domnul consilier Macedonschi Cristian, 

doamna consilier Simion Maria – Antonela. 
 

Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.   
 
            La şedinţă participă şi domnul Primar – George Scripcaru. 

 

 

Domnul Primar - George Scripcaru  precizează că nu este o 
şedinţă convocată de primar.  

 



Preşedintele şedinţei – domnul Boriceanu Mircea      

precizează  că şedinţa a fost convocată de o treime din consilieri: domnul 

Ghirdă Mihai Ioan, domnul Sârghie Ovidiu, domnul Popa Răzvan, 

domnul Puşcariu Radu Ioan, domnul Bucur Ciprian Ionuţ, domnul Lupu 

Liviu,   domnul  Boriceanu Mircea, domnul Mara Iulian, domnul Atomei 

Adrian. 

Pe ordinea de zi a şedinţei de îndată este înscris un punct.  

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

 

Punctul nr. 1 

 
  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea      

H.C.L. nr. 306/29 iunie 2012, prin care s-a aprobat denumirea şi 

componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Braşov. 

 
 Conform Art. 2 se aprobă completarea anexei la HCL nr. 

306/2012 cu o nouă comisie de specialitate, respectiv,  Comisia nr. 8 care 

va avea următoarea denumire: “Comisia pentru resurse naturale, 

transport, circulaţie şi parcări.” 

 

Preşedintele şedinţei – domnul Boriceanu Mircea   invită să se 

facă propuneri pentru componenţa comisiei. 

 

Domnul Consilier – Bucur Ciprian Ionuţ  îl propune pe domnul 

consilier Macedonschi Cristian şi pe dl. Boriceanu Mircea. 

 



Doamna Consilier - Ţop-Ferghete Floriana-Carmen îl propune 

pe domnul consilier Tarbă Mihail. 

 

Domnul Consilier – Ionescu Lucian îl propune pe domnul 
consilier Chifu Sergiu Marian. 

 
Domnul Consilier – Toro Tamas   îl   propune pe domnul  

Szente Ladislau. 
 

Membrii comisiei nr. 8  se retrag pentru a desemna preşedintele de 

comisie şi secretarul. 

 

  În continuare se dă citire procesului-verbal încheiat în cadrul 

Comisiei nr. 8. S-a hotărât ca preşedinte al comisiei, să fie dl. Chifu 

Sergiu Marian iar secretar al comisiei, dl. Macedonschi Cristian. 

 

Ulterior se supune la vot proiectul de hotărîre care se aprobă cu 

unanimitate. 

 

Domnul Viceprimar – Adrian Atomei  propune ca aparatul de 

specialitate să pregătească pentru următoarea şedinţă,  o hotărâre privind 

modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 

local, prin adăugarea la art. 29, a acestei Comisii nr. 8. 

 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  

precizează că s-a notat în procesul-verbal şi se va introduce pe ordinea de 

zi, modificarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea a 

consiliului local al Municipiului Braşov, în ceea ce priveşte componenţa, 

numărul şi denumirile comisiilor de specialitate ale consiliului local. 

 



 

Preşedintele şedinţei - domnul Boriceanu Mircea declară  

încheiate lucrările şedinţei. 
 

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

legale. 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     SECRETAR, 

Nicolae Paraschiv               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


