
                  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   16 decembrie   2013 

 

               Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al  
Municipiului Braşov a fost convocată pentru data de  16 
decembrie 2013,  orele 12:00, în sala de şedin ţe a Consiliului 
Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anun ţul de şedinţă fiind postat 
pe  site-ul institu ţiei ş i publicat în ziarul “Monitorul Expres”  
în  data de 11 decembrie  2013. 
 

Preşedintele şedinţei - domnul Duţu Tudor 
Alexandru,  dă cuvântul domnului Primar George Scripcaru, 
pentru înmânarea unor diplome de cetăţeni de onoare, 
respectiv, domnului ambasador al Austriei, domnul Michael 
Schwarzinger, domnului Csaba Gyorfy, în semn de 
recunoaştere pentru întreaga sa activitate sportivă,  domnului 
Gheorghe Gheorghiu, în semn de recunoaştere pentru întreaga 
sa activitate artistică , precum şi domnului Ştefan Stăiculescu,  
acestia mulţumesc foarte mult pentru onoarea de a fi cetăţean 
de onoare al Municipiului Braşov. 

Urmează  un moment de colinde, cadou din partea 
Forumului German pentru noii  cetăţeni de onoare ai 
Braşovului, pentru domnul Primar, domnii Viceprimari şi  
colegii din Consiliul Local şi tuturor celor care au fost  
prezenţi.  

Domnul Secretar al Municipiului Braşov –  Nicolae 
Paraschiv  face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt 
prezenţi 25. Absentează  domnul consilie r Sârghie Ovidiu şi  
domnul Teodorescu Florin –  Costel. 
Precizează că şedin ţa este statutară şi  se pot lua hotă râri 
valabile.   
 
            La şedinţă participă şi domnul Primar –  George 
Scripcaru.  
 



Pe ordinea de zi a şedin ţei extraordinare sunt înscrise  
48  puncte ş i   10 puncte suplimentare. 

 
 Se supune la vot  ordinea  de zi   ş i se aprobă  cu 

unanimitate.  
 

 Domnul Consilier Lupu Liviu în calitate de membru în 
Consiliul Director al  Clubului Corona aduce mulţumiri  
colegilor din Consiliul Local, domnului Primar,  Primăriei  
Braşov, pentru modul cum s-au implicat în sus ţinerea sportului 
braşovean, în speţă a Clubului Corona, s-au făcut eforturi  
financiare, întrucât bugetele nu au fost chiar ce le mai ridicate.  
Centrul de Copii şi Juniori, este pe calea cea bună,  mai mulţi 
copii şi juniori de la echipe noastre au ajuns la un nivel de 
performanţă  sportivă destul de ridicat, respectiv, la secţ ia de 
fotbal Dragoş Dănilă,  16 ani, atacant ş i Tănase Alexandru, 16 
ani, portar, au debutat deja în echipa mare în Liga I, Dragoş  
Dănilă a  jucat în meciul cu Petrolul Ploieşti,  ambii sportivi au 
participat la selec ţia lotului naţ ional U17 şi sunt şanse mari de 
a fi convocaţi la lot. De asemenea,  de la secţ ia de fotbal se  
remarcă   Tudor Adrian, 18 ani, mijlocaş,  Şuto Albert, 17 ani, 
mijlocaş,  Nichita Alexandru, 14 ani, atacant, care este 
convocat la lotul naţ ional U15, ca fiind nişte sportivi de 
perspectivă.   

În campionatul 2013 –  2014, juniorii de la echipele D, 
C,D şi E au avut un parcurs foarte bun în campionat. 

La sec ţia de handal junioarele antrenate  de Mariana 
Târcă şi de Dumitru Berbece sunt favorite la câştigarea 
Campionatului Naţional de Junioare , fiind neînvinse în turul 
de campionat. Sorina Târcă,  14 ani,  este liderul generaţie i la 
nivel naţional. La secţia de hochei, la echipa de juniori 18, 
echipa antrenată de Evgheni Pisarenko, au fost aduşi 12 copii 
din diverse centre din ţară,  de asemenea  doi sportivi care se 
anunţă cu certe calităţ i, respectiv Vlad Grigori, 17 ani, din 
Braşov, şi Andrieş Gheorghieş,  17 ani, din Galaţi,  dar care 
locuieşte la Braşov.  

La Juniorii U16 şi U14 s-au pus bazele unui parteneriat  
cu Clubul de hochei din Târgu Secuiesc. La ca tegoria Selec ţie,  
unde antrenor este domnul Tibor Basilides, la grupa de 8 ani 
sunt deja peste 40 de copii care sunt to ţi din Braşov. În ceea 
ce priveşte secţia de schi, sunt doi sportivi care vor participa 
la Olimpiada de la Sotch, respectiv Achiriloaie Ioan, 23 de 
ani, din Braşov, sec ţia Alpin ş i Paraschivoiu Marius, la     



patinaj –  viteză.  De asemenea, sunt câţiva sportivi cu rezultate 
foarte bune: Olteanu Mihnea, 12 ani, la schi alpin, este cel mai 
bun la vârsta lui, Cătăl in Dimitrescu, 16 ani, la patinaj 
artistic, care a ocupat şi locul 5 la FOTE şi Vlad Mocanu, 16 
ani, patinaj viteză,  care este campion naţ ional. De asemenea, 
la copii 2001 Erika Andrei ş i 2002 Teodora Leonte, schi alpin,  
sunt cele mai bune sportive, la categoria lor de vârstă,  precum 
şi  Vlad Munteanu, la concursul de schi din Germania. 

Domnul consilier Lupu Liviu  solicită domnului 
Primar, ca într-o viitoare şedinţă AGA să prezinte un raport  
privind execuţia bugetară pe 2013, privind fondurile 
nerambursabile alocate Clubului Corona şi  modul cum acestea 
au fost cheltuite şi totodată mulţumeşte pentru pasajul de la 
Micşunica,  un proiect pe care îl  sus ţine foarte mult şi îşi 
exprimă dorinţa ca acest proiect să f ie trecut cu prioritate în 
bugetul pe anul 2014, având în vedere că este un obiectiv pe 
care-l aş teaptă  peste 7000 de braşoveni din Cartierul Astra.  
 

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că dacă  
proiectul a fost  avizat, domnul Diniţă  se va apuca de lucru.  
 
  Domnul Consilier -Lupu Liviu adaugă faptul că  ar  
foarte bine dacă  domnii parlamentari vor susţine acest proiect 
care este aşteptat de un număr mare de braşoveni din cartierul 
Astra şi nu numai din cartierul Astra”.  
 
  Domnul Consilier - Leonte Cătă lin  mulţumeş te 
Primăriei şi colegilor din direc ţii le tehnice din Primărie,  
respectiv doamnei Doiciu şi  domnului Cernica, pentru 
implicarea în organizarea evenimentului de sâmbătă,  de pe 
Patinoarul Olimpic, unde copiii de la secţ ia de patinaj artist ic, 
împreună cu copiii de la Liceul de muzică au oferit un 
spectacol caritabil pentru Hospice –  Casa Speranţei, s-au 
vândut 1500 de bilete, aceasta înseamnă că există  competenţă 
în cadrul braşovenilor pentru astfel de evenimente cu caracter 
artistic, cultural şi social.  
        Toate sumele ob ţinute din vânzarea acestor bilete, plus 
alte sume ob ţinute din sponsoriză ri,  s-au dus către Hospice - 
Casa Speranţei, ia r domnul consilier doreşte pentru anul viitor 
să existe  o intensificare a  acestor evenimente, pentru aceşt i  
minuna ţi sportivi de la patina j artistic,  de la Corona, de 
asemenea, în ceea  ce priveşte bugetul local, doreşte ca pentru 



anul viitor, materialele să  f ie puse la dispoziţie cu câteva zile 
înainte, pentru a fi studiate din t imp. 
  

În continuare, preşedintele şedin ţei supune la vot,  
procesul - verbal al şedinţei de îndată din data de 27 
noiembrie 2013 şi  procesul - verbal al şedinţei ordinare din 
data de 29 noiembrie 2013. 

Se aprobă cu unanimitate. 
 

Punctul nr. 1 
 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Municipiului Braşov 2013. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,  iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi o abţinere 

(domnul Lupu Liviu). 

 
Punctul nr. 2 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 
al bugetului Municipiului Braşov în luna decembrie 2013. 
  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,  iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi o abţinere 

(domnul Lupu Liviu). 

 
Punctul nr. 3 
 
Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a 
hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 
drepturi de natură  salarială stabilite în favoarea 
personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din Municipiul Braşov. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 



Punctul nr. 4 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni 
sau lucrări de interes local ce urmează să  f ie prestate în 
anul 2014, de către beneficiarii de ajutor social. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
Punctul nr. 5 
 
Proiect de hotărâre privind asociaţiile şi fundaţiile care 
administrează  unităţi de asisten ţă  socială ,  îndreptăţite să  
primească  subvenţie de la bugetul local în anul 2014. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 6 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 12 din 25.01.2013, privind modificarea H.C.L. 
nr. 12 din 25.01.2013, privind aprobarea acordării 
prestaţi ilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 
272/2004, privind protecţia ş i promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 7 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 101/2013, prin care s-a aprobat Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Centrului pentru Persoane 
Fără Adăpost 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 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 102/2013, prin care s-au aprobat tipurile de 
servicii,  frecvenţa şi contribuţia corespunzătoare acestora, 
în cadrul Centrului pentru Persoane Fără  Adăpost Braşov. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 9 
 
Proiect de hotărâre privind stabiliraea limitelor maxime 
până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de 
contribuabili,  persoane fizice şi persoane juridice, afalte în 
sold la 31 Decembrie 2013. 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 10 
 
Proiect de hotărâre privind schema de ajutor de minimis 
pentru stimularea investiţii lor şi crearea de locuri de 
muncă  în Municipiul Braşov aplicabilă  în perioada 2014 – 
2018. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 
Punctul nr. 11 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, aplicabile în Municipiul Braşov în anul 2014 . 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 



Punctul nr. 12 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
106/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Poliţiei Locale Braşov. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 13 
 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri ş i cheltuieli  al Regiei Autonome de Transport 
Braşov pe anul 2013. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5, 6 şi  8,  cu 

amendamentul făcut în plenul şedinţei de doamna consilier Ţop Carmen, 

respectiv, “Nivelul maxim al cheltuielilor din Bugetul de Venituri şi 

Cheltuieli rectificat, nu va depăşi nivelul cheltuielilor din Bugetul de 

Venituri şi cheltuieli aprobat anterior”, iar în urma votului a fost aprobat 

în unanimitate. 

 
Punctul 14 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
46/2002, republicată , prin care s-a aprobat înfiinţarea 
Serviciului de gestionare a Animalelor Braşov. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 15 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act 
adiţional a contractului de înscriere încheiat între Serviciul 
de Gestionare a Câinilor Fără  Stăpân Braşov şi S.C. ferma 
Stupini UTB S.A. pentru Adăpostul de câini fără  stăpân. 
 



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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 16 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului 
cheltuielilor de întreţinere a câinilor cazaţi în Adăpostul 
aparţinând Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără 
Stăpân Braşov. 
 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 17 
 
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii 
formulate de numitul Sabău Cristian Matei împotriva 
H.C.L. nr. 108/2013, republicată , prin care s-au aprobat 
Organigrama şi Statul de Funcţii ale Serviciului de 
Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Braşov. 
 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
Punctul nr. 18 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii temporare 
din fondul forestier proprietate publică  a Municipiului 
Braşov a 848 mp teren situat în UB VI Tâmpa, ua 1 B (696 
mp) şi ua 1 Ad (152 mp) în scopul realizării proiectului 
Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă 
potabilă  Başov –  Săcele, de către Compania Apa Braşov 
S.A. 
 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 



Punctul nr. 19 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
573/2012, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru 
activităţile desfăşurate de prestatorii seriviilor publice 
delegate, pe raza Municipiului Braşov. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 20 
 
Proiect de hotărâre privind studiu de oportunitate pentru 
elaborare documentaţie “Modificare parţială  P.U.Z. –  str. 
Nucului –  str. Lacurilor –  Calea Bucureşti,  Braşov” , 
iniţiator SC HB Leasing S.R.L. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 21 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia 
“Modificareparţială  P .U.Z. –  str. Nucului –  str. Lacurilor – 
Calea Bucureşti,  Braşov” ,  iniţiator S.C. HB Leasing S.R.L. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 22 
 
Proiect de hotărâre privind studiu de oportunitate pentru 
elaborare documentaţie “P.U.Z. –  Domeniu schiabil –  etapa 
II, Poiana Braşov” ,  iniţiator Municipiul Braşov. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 



Punctul nr. 23 
 
Proiect de hotărâre privind avizare documentaţie “P.U.Z. – 
Domeniu schiabil –  etapa II, Poiana Braşov”,  iniţiator 
Municipiul Braşov.  
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 24 
 
Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei “P.U.Z. 
– Schimbare de destinaţie, extindere, supraetajare şi 
reamenajare staţie telegondolă  în cabană ,  zona Postăvarul, 
Poiana Braşov” , iniţiator S.C. KRON TRANS 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. 25 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
oportunitate pentru elaborarea documentaţiei “P.U.Z. – 
Construire locuinţe colective, spaţii  comerciale şi  
împrejmuire, (cu modificare regim de înă lţime aferent PUG 
Braşov)” ,  iniţiator S.C. Atlanta House Investments 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. 26 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
1061/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă  drum, 
donat de Carp Ciprian Ioan.  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi  8,  iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 



Punctul nr.  27 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
1517/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă  drum, 
donate de Pavel Mihai - Radu şi Pavel Anişoara. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi  8,  iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 28 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
882/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă  drum, 
donate de Teiu Neculai şi Teiu Victoria. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi  8,  iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 29 
 
Proiect de hotărâre privind concesionarea cabinetelor 
stomatologice şi laboratoarelor de tehnică dentară din 
Policlinica stomatologică  Astra, situate în Braşov, str. 
Cometei. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 30 
 
Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat 
în Braşov, B-dul Gării nr. 3 A, către S.C. Unirea Shopping 
Center în conformitate cu H.C.L. nr. 552/2013. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi  8,  iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 



Punctul nr. 31 
 
Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat 
în Braşov, str. Hărmanului nr. 17, în vederea realizării 
unui acces din exterior, către Bă lescu Alexandru şi Bă lescu 
Elena. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 32 
 
Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat 
în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă  nr. 51, în vederea 
realizării unui acces comun ap. 1 şi ap. 2, sc. B, către Toma 
Florin Eduard şi Toma Mirela Florina. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 5 şi 8,  iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  33 
 
Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat 
în Braşov, str. Curcanilor f.n., în vederea autorizării 
lucrărilor de construire pentru extindere locuinţă  către 
Stratulat Ioan. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul nr. 34 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini 
în vederea închirierii prin licitaţie publică  a imobilului 
situat în Braşov, str. Michael Weiss nr. 22. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 



Punctul nr.  35 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini 
în vederea închirierii prin licitaţie publică  a imobilului 
situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 7. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr.  36 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini 
în vederea închirierii prin licitaţie publică  a imobilului 
situat în Braşov, str. Lungă  nr. 1. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul nr. 37 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţi lor de 
învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru 
anul şcolar 2014 - 2015. 
 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

Punctul nr. 38 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Crişan nr. 5, deţinut de S.C. Vectra Service S.R.L. 
 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi un vot împotrivă 

(doamna consilier Durbacă Alexandrina – Adina). 

 



Punctul nr. 39 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Mureşenilor nr. 9, deţinut de Adam Ilan şi Stoianovici 
Florica. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 40 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent 
construcţiei situat în Braşov, str. Mihail Kogă lniceanu nr. 
21, către Savion Hotel 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. 41 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent 
construcţiei situat în Braşov, str. Mihail Kogă lniceanu nr. 
11, către Bucşa Cornel şi Bucşa Paraschiva. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
Punctul nr. 42 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a terenului 
aferent spaţiului comercial situat în Braşov, B-dul Victoriei 
nr. 10, către SCM Tricomprest.  
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 



Punctul nr. 43 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 
situat în Braşov, str. Dobrogeanu Gherea f.n. 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
Punctul 44 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat 
în Braşov, str. Eftimie Murgu nr. 1. 
 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 45 
 
Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul 
privat în domeniul public al Municipiului Braşov al unui 
imobil situat în Braşov, str. Mărăşeşti nr. 3. 
 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi   
5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 
 
Punctul nr.  46 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de 
servitute în favoarea unui imobil situat în Braşov, str.  
Dealul Spirii f .n. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi  5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
 
 



Punctul nr.  47 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea stingerii obligaţiilor 
datorate S.C. Bogdan Invest S.R.L. prin darea în 
compensare a unor bunuri imobile. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi  5,  iar în 
urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi două abţineri              
(doamna consilier Mateescu Daniela – Lenuţa şi doamna consilier 
Durbacă Alexandrina – Adina). 

 
Punctul nr. 48 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 418/2008. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi  5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
Punctul nr. 49 
 
Proiect de hotărâre  privind  avizarea documentaţiei “PUZ 
-  str. După  Grădini, Braşov” . 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2 şi  5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 50 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
“PUZ Zona La Iepure, Braşov” . 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul nr. 51 
 
  Proiect de hotărâre privind  avizarea documentaţiei “PUD 
– Centru comercial, servicii, alimentaţie publică ,  str.  
Poiana Soarelui nr. 28, Poiana Braşov” . 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2, 3 şi  5,  iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 



Punctul nr. 52 
 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
“PUZ  - Hale depozitare şi producţie, zona Triaj,Braşov” . 
 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2, 3 şi  5,  iar în 

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 

 

Punctul nr. 53 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
“PUD –  Schimbare funcţiune clădire hotel Poiana în clădire 
cu funcţiunea de locuinţe de vacanţă  şi hoteliere, 
compartimentări, refacere acoperiş, mansardare parţială, 
termoizolaţie, concesionare teren, str. Valea Dragă nr. 2, 
Poiana Braşov” . 
 

 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

 Punctul nr. 54 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
“PUZ –  Zona str. Zizinului –  Calea Ferată  Braşov – 
Bucureşti –  limita intravilan Braşov” . 
 

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate, cu amendamentul formulat de 

executiv “ PUZ – ul va intra  în vigoare la data şi cu condiţia obţinerii 

avizului favorabil al SC Transelectrica SA. 

 



Punctul  nr. 55 
 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
“PUZ –  Zona Centrală: str. Iuliu Maniu –  str. N. Iorga – 
Şirul Livezii  (limita de nord a parcului Inna Schaeffler) –  
str. După  Ziduri –  b-dul Eroilor – str.M. Basarab –  B-dul 
15 Noiembrie –  str. V. Ţepeş – str. Pictor Pop, Braşov” . 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2 şi  
5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 56 
 
              Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei  
de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a 
activităţii de exploatare şi întreţinere a Cimitirului 
Municipal Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi  
6,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

 Punctul nr. 57 
 
 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al 
SC Tetkron SRL. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi  
6,  iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi  
două  ab ţineri (domnul consil ier Macedonschi Cristian şi 
domnul consilier Braun Werner). 
 
 
Punctul nr. 58 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
HCL nr. 306/2012 prin care s-a aprobat numărul, 
denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  5, ia r în 
urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi o ab ţinere 
( doamna Mateescu Daniela –  Lenuţa). 
 



 
                                                 

Preşedintele şedinţei - domnul Duţu Tudor Alexandru   

declară  încheiate lucrările şedinţei. 
 

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

legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     SECRETAR, 

    Tudor Alexandru Duţu                                       Nicolae Paraschiv               

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


