
                  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   aprilie   2014 

 

            Şedinţa  ordinară a Consiliului Local al  Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de  30 aprilie 2014,  orele 
15:00, în sala de şedin ţe a Consiliului Local, din B-dul 
Eroilor nr. 8, anun ţul de şedin ţă  f iind postat pe  site-ul 
insti tuţiei şi publicat  în ziarul “Monitorul Expres” în  data de  
25 – 26 aprilie 2014. 
 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov –  Nicolae 
Paraschiv  face prezenţa, din totalul de 27 de consil ieri sunt 
prezenţi 26. Absentează  domnul consil ier Toro Tamas, cu 
precizarea că domnul consil ier Puşcariu Radu Ioan a sosit la 
scurt t imp după începerea şedinţei.  

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

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot,   
procesul - verbal al şedinţei  ordinare din data de 28 martie 
2014.   

 
Se aprobă cu unanimitate.  
 

 
Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian   precizează  

că s-a tot discutat de transportul gratuit  pentru pensionari, că  
aşa se poartă,  pentru că e campanie electorală.  Bugetul a fost 
aprobat şi conceput, atunci trebuia să se solicite gratuitatea,  
de la început, nu când sunt alegeri parlamentare.  

 
 



Domnul Consilier - Leonte Cătă lin solicită completarea 
ordinii de zi, cu precizarea că un grup de nouă consilieri  
P.S.D., P.C. şi U.D.M.R. au făcut un proiect de hotărâre 
privind gratuitatea unor facilităţi pe transport, astfel  solicită 
introducerea pe ordinea de zi a acestui punct.  

Preşedintele şedin ţei - domnul Sârghie Ovidiu 
precizează că  pe ordinea de zi  sunt 49 de puncte ş i îl roagă pe 
domnul Primar să ne spună de ce nu  a fost pus pe ordinea de 
zi acest punct. 

Domnul Consilier - Leonte Cătă lin  adaugă că ordinea 
de zi se face la ini ţiativa domnului Primar sau a consil ierilor 
care pot completa ordinea de zi. 

 
Domnul Primar -  George Scripcaru   precizează că 

există  ordinea de z i cu proiecte de hotărâre care au rapoarte 
de specialitate cu tot ce trebuie din punct de vedere al tuturor 
crite ri ilor care sunt îndeplinite,  nu  propune alte proiecte de 
hotărâre  care nu au procedurile îndeplinite, nu poate să  îşi  
asume proiecte de hotărâre care nu au toate documentele. 

 De asemenea, precizează  faptul că , cine vrea să  îşi  
asume lucruri de genul acesta, să  le asume. Se pot face 
demersuri la Guvern ca să aloce mai mulţi bani pentru Braşov.  
S-a invocat Ploieşti.  Sunt 5 milioane de Euro pentru Ploieşti  
pentru transport.  
         Domnul Primar este dispus să aştepte, a primit foarte 
multe solic itări cu impact bugetar, de ce să   propună pe 
ordinea de zi un proiect de hotărâre care nu are o procedură  
îndeplinită,  cei de la R.A.T. nu ştiu nimic. 
  

Domnul Consilier -  Ghirdă  Mihai informează  că se 
retrag de la vot, Grădina Zoologică , Bazinul Olimpic, au fost 
plătite de Guvernul Ponta. Ar dori să  se facă o evaluare la to ţ i 
banii primiţi de la Guvernul Ponta.  

Domnul Consilier -   Leonte Cătă lin  doreşte să se 
consemneze în procesul-verbal că  nu s-a  supus la vot 
propunerea. 

Consilierii  P .S.D. s-au retras de la vot, părăsind sala 
de şedinţă .(dl. Popa Răzvan, dl. Leonte Cătă lin, dl. Ghirdă 
Mihai, dl. Lupu Liviu, dl. Duţu Tudor, dl. Teodorescu 
Florin). 

 
Total prezenţ i rămaşi: 20 consilieri.  
 



Domnul Consilier - Macedonschi Cristian   adaugă că 
a început campania electorală şi este foarte important să  
facem ceea ce ne spune legea.  Am văzut foarte multe bannere 
ale colegilor P.S.D. la Poarta Schei şi cer o informare, şi  
anume dacă Primarul a dat un accept scris pentru un banner în 
acest oraş.  

 
Domnul Primar - George Scripcaru  nu am primit nicio 

solicitare de la nicio structură pentru aşa ceva. Nu spun că nu 
pot să  se  pună,  dar nu am primit vreo solic itare scrisă până 
acum. Fac, pe această cale, apel către cei care doresc acest 
lucru, colegele sunt aici, să-i ajute.  Pot solicita un certif icat  
de urbanism pe orice colaborare, pe orice suport. Ca şi  
răspuns la interpelarea dumneavoastră.  

 
 Domnul Primar - George Scripcaru  propune ca pe 
ordinea de zi să se aprobe câteva proiecte de hotărâre, care au  
sustenabilitate din punct de vedere procedural, au fost la 
dânsul domnul Boriceanu, domnul Atomei, doamna Mateescu, 
doamna Durbacă,  domnul Macedonschi, domnul Braun,  
domnul Oprică sau domnul Cifu sau domnul Ionescu Lucian. 
Este vorba despre modificarea unor hotărâri de consiliu local 
care se referă la pensionari. 

 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

COMPLETATĂ  DE DOMNUL PRIMAR 
 
        Punctul nr. 1 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.                          
nr. 261/9.05.2012 privind acordarea unor facilităţi pe 
mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice şi  
pensionarilor, cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. 
 
Punctul nr. 2 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.                          

nr. 357/31.05.2010 privind reglementarea accesului unor 
categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Braşov la 
mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei 
Autonome de Transport Braşov. 
 



         Proiectul  de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 3 
 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea pachetului cu 

alimente “Pentru suflet”  de două  ori pe an (de sărbătorile 
Pascale şi Crăciun) pentru toţi pensionarii cu domiciliul 
stabil în Municipiul Braşov. 

 
          Proiectul  de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.  

 
 
 
Punctul nr. 4 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea unor 

compensaţii e levilor din învăţământul gimnazial şi liceal 
din Municipiul Braşov care sunt premianţi la finele anului 
şcolar 2013 –  2014. 

 
 
Domnul Primar - George Scripcaru    informează că al 

cincilea este proiectul privind acordarea unor categorii de 
burse şcolare finanţate din bugetul local pentru elevii înscrişi 
la cursurile de zi cu frecvenţă în învăţământul de stat din 
Municipiul Braşov.  

Bursele ce pot fi decontate de unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat  din Municipiul Braşov pentru anul 
şcolar 2013 –  2014 sunt bursele sociale şi bursele de studiu.  

Se aprobă decontarea din bugetul local a burselor sociale 
la nivel de 25 lei/lună per elev şi a burse lor de studiu la nivel 
de  30 lei/lună per elev.  

 
Punctul nr. 5 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea unor categorii 

de burse şcolare finanţate din bugetul local pentru elevii  
înscriş i la cursurile de zi cu frecvenţă  în învăţământul 
preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.  



Domnul Consilier - Macedonschi Cristian   precizează 
că pensionarii au mult timp liber, să l i se dea 1/zi, nu 15 
pentru zilele lucră toare. 

 
 
Domnul  Primar -  George Scripcaru   informează  că a  

discutat şi cu pensionarii ş i nu poate să propună un proiect de 
hotărâre  care să sune aşa: în prezent nu se poate face o 
estimare a costurilor suplimentare aferente acestei facil ităţi,  
dar, dacă  se impune, cu ocazia primei recificări bugetare, se 
va majora subvenţia acordată pentru transportul în comun. În 
privin ţa acestui aspect, legisla ţia este clară : nu po ţi propune 
un act normativ care implică bugetul local, fără  a preciza 
sursa de finanţare.  

 
Domnul Viceprimar –   Atomei Adrian    precizează  că  

trebuie remarcat faptul că Municipiul Braşov a găsit această  
soluţ ie în ceea ce priveşte încurajarea învăţământului în 
Municipiul Braşov. În primul rând pentru cei care vor ob ţine 
premii. Din bugetul Municipiului Braşov se încurajează  şi o  
competitivitate în rândul elevilor. Cred că a fost cea mai bună 
măsură  pe care am putut-o lua din această multi tudine cu 
caracer social, se poate spune că este o măsură l iberală.  

 
Domnul Primar -  George Scripcaru    adaugă  că      

într-adevăr, colegii de la P.N.L. au insistat foarte mult.  
 
Domnul Consilier - Tarbă  Mihail   propune că ar f i 

bine ca bursa socială să nu excludă bursa de merit.  
 
Domnul Primar - George Scripcaru      informează că 

nu se poate, s-a încercat, dar nu se poate, sunt cele două 
burse.  

Domnul Consilier -   Boriceanu Mircea    precizează  că  
a promis în campanie, s-a propus această  problemă care este 
mai puţin costisi toare.  

Domnul Consilier - Ionescu Lucian    crede că această 
solicitare nu a fost doar ca un exerci ţiu de imagine. Încadrarea 
unei categorii sociale după venituri,  de asemena crede că  
domnul Viceprimar Popa Răzvan ar fi bine să urmărească  
modul în care să ob ţină  de la Guvern aceste fonduri, trebuia să  
rămână în sală.  

Domnul Consilier -  Szente Ladislau     este de acord 
să  se facă demersurile cu domnul Popa. 



 
Domnul Primar - George Scripcaru  precizează că se 

poate să  se voteze acest lucru! U.D.M.R. şi Popa Răzvan de la 
P.S.D. să se ocupe de  demersurile la Guvern. 

 
Preşedintele şedinţei - dl. Sârghie Ovidiu  supune la 

vot acest lucru şi se aprobă cu unanimitate. 
 

 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 
Punctul nr. 50 (suplimentar) 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului 

de dare în folosinţă  gratuită  către Asociaţia “Copii de 
Cristal”  a spaţii lor aflate la etajul I al imobilului situat în 
Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis. 
 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 
şi 7,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  

 
 
Punctul nr. 1 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie a bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 
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 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie a bugetului Municipiului Braşov la 31.03.2014. 
 

 
 



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 
 
Proiect de hotărâre privind sprijinirea desfăşurării 

concursului pentru elevi “Educaţie rutieră  –  educaţie 
pentru viaţă” – Braşov, mai 2014. 

 
 

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 modificarea H.C.L. nr. 

94/2013, privind aprobarea Organigramei şi  Statului de 
funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale. 

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

şi 5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 

Punctul nr. 5 
 
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Direcţiei  

de Servicii Sociale pentru asigurarea derulării activităţ ilor 
necesare atingerii indicatorilor prevăzuţi în proiectul 
“Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov”. 
 
 

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 H.C.L. nr. 

204/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de 
funcţii ale Filarmonicii Braşov. 
 

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 acordarea titlului de 

cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, 
domnului locotenent comandor aviator Ion I. Milu. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5,  
şi 7,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
 

Punctul nr. 8 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 

cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, 
domnului Andrei Bodiu. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5,  

şi 7,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 

 
Punctul nr. 9 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 

cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, domnului 
Douglas Wallance. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5,  

şi 7,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
 
 
 

Punctul nr. 10 
 
Proiect de hotărâre privind participarea 

Municipiului Braşov la iniţierea Proiectului “Braşov – 
Dezvoltare turistică  pentru zona Braşov –  Săcele –  Vulcan” 

 
 
  



Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 3, 
5,  şi 7,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate        
( Toro  Tamas, Durbacă Alexandrina Adina, Ionescu Lucian). 
  
 
 

Punctul nr. 11 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin 
concesiune a activităţi i de deratizare, dezinsecţie, 
dezinfecţie şi tratamente fitosanitare 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. 12 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de 

sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii prin 
concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie,  
dezinfecţie şi tratamente fitosanitare 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. 13 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 545/2013, prin care s-a aprobat 
Planul de servicii pentru anul 2014 privind transportul 
public local de că lători în 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. 14 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării 
obiectivului de investiţi i “Reabilitare fost Grup Şcolar de 
Turism ş i Alimentaţie Publică”  din Municipiul Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost aviza t de  Comisiile  1, 4  

şi 5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
 

Punctul nr. 15 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării 
obiectivului de investiţii “Extindere Colegiul Naţional Dr. 
I. Meşotă” .  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4,  
şi 5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
 

Punctul nr. 16 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării 
obiectivului de investiţ ii “Reabilitare termică  Liceul de 
Arte Plastice Hans Mattis Teutsch”  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. 17 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi  

a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitare Colegiul 
Tehnic “Transilvania”  Braşov. 

 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4,  
şi 5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  



 
Punctul nr. 18 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii  

locurilor de parcare aferente Hotelului Aro-Palace, 
amplasate pe B-dul Eroilor nr. 27 –  29, către S.C. Aro-
Palace. 

 
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 acceptarea donaţiei nr.  

141/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Bota Ioan şi Bota Elena. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1  şi  

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

 
Punctul nr. 20 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr.  

1773/2007 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Mihă ilescu Ioan. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1  şi  

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

Punctul nr. 21 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr.  

490/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă  drum, 
donate de Chiricheş Iosif  Attila şi Chiricheş Gizella. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1  şi  

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



Punctul nr. 22 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr.  

493/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă  drum, 
donate de Beraru Gabriel şi Beraru Daniela. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1  şi  

5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 23 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr.  

487/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Lupu Ciprian –  Daniel. 

 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1  şi  

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

 
Punctul nr. 24 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr.  

480/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Mustea Costică .  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1  şi  

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

 
Punctul nr. 25 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr.  

561/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă  drum, 
donate de Ciolacu Răzvan şi Ciolacu Cristiana –  Ştefania. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1  şi  

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



Punctul nr. 26 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr.  

416/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Balog Felician –  Bogdan şi Balog Gabriela – 
Mirela. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1  şi  

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

Punctul nr. 27 
 
Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului 

Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea 
documentaţiei de urbanism “P.U.Z. – Construire locuinţe 
colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare 
regim de înă lţime aferent P.U.G. Braşov)” ,  situat în 
Braşov, str. Carpaţilor nr. 17” ,  deţinut de S.C. Atlanta 
House Investments 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. 28 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului 

de dare în folosinţă  gratuită  către Autoritatea 
Judecătorească  a Tribunalului Braşov –  Serviciul 
Probaţiune, a spaţiilor aflate la etajul II 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. 29 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 

de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, Piaţa Sfatului nr. 7, ap. 12, deţinut de S.C. 
Calderonni 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. 30 
 
          Proiect de hotărâre privind consituirea colectivului 
de coordonare şi supervizare pentru atribuirea 
contractului de concesiune, a serviciilor necesare 
funcţionării imobilului din Municipiul Braşov, str.  
Mărăşeşti nr. 13. 
 

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

Punctul nr. 31 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării 

către S.P.C.L.E.P. Braşov a unei locuinţe din fondul locativ 
al Municipiului Braşov. 
 

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

Punctul nr. 32 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie 

publică  a imobilului 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. 33 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea direxctă a 

terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Iuliu  
Maniu nr. 62 – 64, către Brebenel Mihai. 

 
 



Proiectul  de hotărâre a fost aviza t de  Comisiile  1, 3  
şi   5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 

 
Punctul nr. 34 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea 

imobilului situat în Braşov, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 9. 
 
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 dezmembrarea 

imobilului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 

  
 
Punctul nr. 36 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării 

imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 9. 
 

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

  
Punctul nr. 37 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării 

imobilului teren situat în Braşov, Poiana Braşov. 
 

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

  
 
 
 
 



Punctul nr. 38 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea 

imobilului situat în Braşov, str. Codrii Cosminului nr. 44. 
 

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

Punctul nr. 39 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea 

imobilului situat în Braşov, str. Colinei f.n. 
 
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 dezmembrarea 

imobilului situat în Braşov, str. Mihail Sadoveanu f.n. 
 

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

Punctul nr. 41 
 
 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor 

situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4 şi  

5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
Punctul nr. 42 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în 

proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în 
Braşov, str. Jupiter nr. 1. 
 

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



Punctul nr. 43 
 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare 

către Regia Autonomă  de Transport Braşov, a imobilului 
situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 49. 
 

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

Punctul nr. 44 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

231/2012, privind dezmembrare (reapartamentare) spaţiu 
cu altă  destinaţie, imobil situat în str. Saturn nr. 37. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 3 şi  
5,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 

Punctul nr. 45 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 378/2004, republicată ,  prin care s-a 
aprobat înfiinţarea Serviciului Public Administrare Pieţe. 

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

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

Punctul nr. 46 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 459/2002, prin care s-a înfiinţat 
Centrul de Execuţie Bugetară –  Creşa nr. 2. 

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

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

PUNCTUL NR. 47 S-A AMÂNAT 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 

329/2009, republicată ,  prin care s-a aprobat darea în 
folosinţă  gratuită  către A.N.L. a terenului situat în Braşov, 



str, Timiş Triaj f.n., în vederea construirii de louinţe 
pentru tineri în regim de închiriere. 

 
 

 
PUNCTUL NR. 48 S-A AMÂNAT 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.CL. nr. 

523/2009m republicată ,  prin care s-a aprobat darea în 
folosinţă  gratuită ,  pe durata realizării construcţiei, către 
A.N.L., a terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj f.n., 
în vederea construirii  de locuinţe pentru persoanele tinere 
şi  cele evacuate din locuinţele restituite potrivit Legii nr. 
10/2001. 

 
 
  

Punctul nr. 49 
 
Informare privind situaţia despăgubirilor solicitate 

Municipiului Braşov prin acţiuni în instanţele de judecată . 
 

 
Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu  Sârghie  

declară  încheiate lucră rile şedin ţei.  
 
          Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele 

legale. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     SECRETAR, 

         Ovidiu Sârghie                                               Nicolae Paraschiv               

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


