
                  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  mai   2014 

 

            Şedin ţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a 
fost convocată  pentru data de  30 mai  2014,  orele 14:00, în sala de 
şedin ţe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.  8,  anun ţul de şedin ţă  
fi ind postat pe  site-ul institu ţiei şi publicat în ziarul “Transilvania  
Expres” în  data de  24 –  25 mai 2014. 
 

 Domnul Secretar a l Munic ipiului Braşov –  Nicolae Paraschiv   
face prezen ţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezen ţi 21. Absentează  
domnul consilier Leonte Că tălin,  domnul consilier Ghidă Mihai -Ioan, 
domnul consilier Sârghie Ovidiu, domnul consilier Chiricheş Andrei –  
Ciprian, domnul consilier Kraila Vasile cu precizarea că doamna 
consilier Ţop Ferghete Floriana - Carmen a sosit la şedin ţă,  după  
supunerea la vot a punctului nr.  2  de pe ordinea de zi suplimentară.   

 
          Precizează  că şedin ţa este statu tară  şi se pot lua hotărâri valabile.    
          La şedin ţă participă ş i domnul Primar –  George Scripcaru. 
 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv    
informează că pentru următoarele trei lun i,  trebuie să se aleagă  un 
preşedinte de şedin ţă care să conducă lucrările şedin ţelor de Consiliu 
Local.  

 
           Domnul consi lier Toro Tamas  îl propune ca preşedinte pentru  
urmă toarele trei  luni pe domnul consilier Lucian Ionescu, iar în urma 
votului p ropunerea a fost aprobată în unanimitate. 
 

Pe ordinea de zi a şedin ţei ordinare sunt înscrise  61  puncte şi  7  
puncte suplimentare. 

 
 Se supune la vo t  ordinea  de zi ş i se aprobă  cu unanimitate. 
 
În continuare, preşedintele şedin ţei supune la vot,   procesul - 

verbal al şedin ţei  ord inare din data de 30 aprilie 2014.   
Se aprobă  cu unanimitate. 

       
 Domnul Consilier - Lupu Liviu   aduce la cunoştin ţă demisia din 
comisia de relaţii externe a domnului Ghirdă Mihai. 
 



 Domnul Primar - George Scripcaru  adaugă că proiectul de 
hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.  571/2008, republicată,  prin care 
s-au desemnat reprezentan ţii Consiliului Local în comisiile de vânzare a 
spaţiilor comerciale ş i  de prestări servicii,  conform Legii nr.  550/2002”,  
este pe ordinea de zi,  la  punctul nr.  59. 
  Preşedintele şedinţei–  domnul Ionescu Lucian  precizează  că  
demisia este un  act de voin ţă a persoanei,  nu se aprobă ,  nu se vo tează ,  ci  
doar se aduce la cunoş tin ţă . 
 
 Domnul Viceprimar –Popa Răzvan  doreş te să  fie trecute  
pe ordinea de zi cele două puncte cu A.N.L.,  revocarea ho tărârilor de 
consiliu local cu A.N.L. 
         A.N.L. nu dispune de fonduri pen tru a începe construcţia de 
locuin ţe, iar cu fonduri proprii se poate  începe construcţia.  
 
 Preşedintele şedin ţei - domnul Ionescu Lucian adaugă  că se 
încearcă  rezolvarea problemei, comisia economică a avut loc la p rima 
oră ,  nu se ş tie dacă există  avize de la şedin ţa precedentă. 
  
 Domnul Viceprimar –Popa Răzvan spune că nu  sunt avize de 
amânare, sunt pozitive. 
  
 Preşedintele şedinţei - domnul Ionescu Lucian   precizează că  
dacă  sunt avizele se poate discuta. 
  
 Domnul Primar - George Scripcaru   îş i exprimă rugămintea de a 
se mai aştepta o  săptămână , nu există  un punct de vedere scris  de la  
A.N.L, se aşteaptă un aviz scris.   
          Domnul Viceprimar Popa  va primi aviz de la domnul Primar să  
aducă  un punct de vedere scris de la A.N.L, va trebui să meargă la  
Bucureşti ş i să facă  lucrul acesta, să se clarifice, pentru că poate 
Consiliul Local o să facă  lucrul acesta ş i cei de la A.N.L. se vor   
răzgândi,  lucrurile trebuie făcute în  scris.  
           Domnul Primar anun ţă că va convoca o şedin ţă  de consiliu local 
într-o săptămână,   va fi recti ficare de buget,  şi vor fi  ş i cele  două puncte 
pe ordinea de zi.  
           Viceprimarul are atribu ţii de la Primar în scris, nu Viceprimarul 
aduce puncte pe ordinea de zi, problema cu locuin ţele o va prelua domnul 
Primar, domnul Viceprimar nu se va mai ocupa de acest lucru de acum 
încolo. 
 Domnul Viceprimar –  Popa Răzvan  precizează că a purtat o 
coresponden ţă cu  A.N.L. prin care a cerut să  se rezi lieze  acest contract,  
iar  A.N.L.a cerut hotărârile de consiliu local,  există un feed-back de la  
A.N.L.  
 Domnul Primar - George Scripcaru  completează  că problema 
aceasta o va gestiona dânsul,  de acum încolo. 
 
 
 
 



 
Punctul nr. 1 – ordinea de zi iniţia lă  
 
Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consi lier al 
domnului Martin Vasile –  Emil.  
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 , 2, 3, 4, 5, 6 ş i 
7,   iar în urma votulu i a fost aprobat în unanimitate.  
 
 Domnul Consilier - Martin Vasi le –  Emil  precizează că  a  
ajuns la o decizie importan tă  şi benefică,  a avut o  activitate bună ş i 
interesan tă  în  mandatul de consilier local,  care  se referă  str ict la oameni, 
mulţumeş te pentru o buna colaborare ş i urează  succes în continuare. 
 
 Preşedintele şedin ţei –  domnul Ionescu Lucian de asemenea îi 
mulţumeş te. 
 
 Domnul Primar - George Scripcaru  informează  că de la 
01.06.2014 domnul Martin  Vasile va fi  consilier al  Primarului pe 
probleme de rela ţii cu O.N.G. –urile şi societatea civi lă,  şi va avea  
atribu ţii din partea Primaru lu i,  va avea o activitate legată de zona 
publică. 
  
 
Punctul nr. 1 – Ordinea de zi suplimentară  
 
A.  Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consi lier 

local al domnului Chiricheş Andrei Ciprian. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 1 – Ordinea de zi suplimentară  
 
B. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consi lier loca l 
al domnului Kraila  Vasi le .  
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 
  
 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov -  Nicolae Paraschiv   
informează Consiliul Local că , urmare a demisiei domnului Kraila ş i a  
pierderii locului în comisia de validare, comisia de validare va trebui 
completată  de un consilier local,  pentru a putea fi valabilă.  
 

Preşedinte le şedinţei –  domnul Ionescu Lucian   precizează că  
este  punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentară. 
 
 



Domnul Secretar a l Municipiului Braşov - Nico lae Paraschiv   
informează că  în comisiile reunite care au avut loc s-a stabilit că  locul 
domnului Vasile Kraila să  fie luat de Mihai Costel,  s-a supus la vot,  iar 
în u rma votului a fost aprobat în unanimitate.  

 Îi roagă pe domnii Lupu Liviu, Atomei Adrian, Durbacă  
Alexandrina, Mihai Costel şi Oprică Adrian să se retragă pentru încheierea 
procesului –  verbal de validare. 

 
Domnul Consilier Liviu Lupu  dă  citire procesului-verbal al  

comisiei de validare: 
 

PROCES  - VERBAL 

al comisiei de va lidare încheiat în data de 30 mai 2014 
 
 Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Braşov, 
întrunită în şedin ţă azi data de mai sus; 

Analizând demisiile din calitatea de consilieri locali aleşi ai  
Consiliului Local al Municipiului Braşov ale domnilor MARTIN VASILE 
- EMIL, CHIRICHEŞ  ANDREI CIPRIAN, KRAILA VASILE, înregistrate  
sub nr.  43.318 din 16 mai 2014, nr. 40.230 din 7 mai 2014 şi nr.  44.624 
din 21 mai 2014; 

Constatând că  potrivit art.  96, alin. (9) din Legea nr.  67/2004, 
privind alegerea autorităţilor administra ţiei publice locale, republicată ,  
în cazul demisiei unui consilier local urmează  a fi validat mandatul 
consilierului local ales prin scrutin şi aflat pe lista partidului a cărui 
sus ţinere o are; 

Văzând că  u rmă torii consilieri locali  suplean ţi afla ţi pe liste sunt 
d-ra COJOCEA ROXANA, domnul RADU-IOV CONSTANTIN şi domnul 
BÂNGĂLĂU IONUŢ-CIPRIAN; 

Luând în considerare adresele P.D.L. Braşov, înregistrate la  
Primăria Municipiului Braşov cu nr.  44.064 din 20 mai 2014, nr.  47.515, 
47.517, 47.518 şi 47.519 din 30 mai 2014, prin care se confirmă  
apartenen ţa politică  la aces t partid a d-rei COJOCEA ROXANA, a d-lui   
RADU-IOV CONSTANTIN ş i a d-lui BÂNGĂLĂU IONUŢ-CIPRIAN, 
urmă torii suplean ţi înscriş i pe liste,  precum şi p ropunerile pentru a fi  
validaţi în calitate de consilieri locali pe locurile rămase vacante;  

Constatând că ceilal ţi membri de partid afla ţi pe liste nu mai 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege deoarece calitatea lor de membri 
de partid a încetat ca urmare a excluderii sau demisiei;  

Având în vedere că nu au fost constatate aspecte  de neeligibilita te  
ori nelegalitate privind validarea mandatelor de consilieri locali;  

Comisia de validare propune validarea mandatelor de consilier i  
locali ai numiţilor COJOCEA ROXANA, RADU-IOV CONSTANTIN ş i   
BÂNGĂLĂU IONUŢ-CIPRIAN. 

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

 



 
Punctul nr. 2 – Ordinea de zi iniţia lă  
 
Proiect de hotărâre privind validarea  mandatului de consi lier local al 
 d-rei Cojocea Roxana.  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 , 2, 3, 4, 5, 6 ş i 
7,   iar în urma votulu i a fost aprobat în unanimitate.  

 
Punctul nr. 3 – Ordinea de zi suplimentară  
 
A.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 

local al domnului Radu –  Iov Constantin.  
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, iar în urma 

votului a fost aprobat în unanimitate. 
  
Punctul nr. 3 – Ordinea de zi suplimentară  
 
B. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consi lier local 
al domnului Bângă lău Ionuţ  Ciprian. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
Urmează depunerea jurământului de că tre cei trei consilieri.  
 

Domnul Primar -  George Scripcaru   anun ţă  că cei doi consilieri,  
amândoi vor fi  colegi,  vor fi consilieri ai Primarului,  domnul Kraila ş i  
domnul Chiricheş  ş i vor continua cu activităţi specifice, domnul Kraila  
Vasile  pe probleme de sport şi domnul Chiricheş  Ciprian pe urbanistică  
şi infras tructură .  
 
Punctul nr. 4 – Ordinea de zi suplimentară  
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. –  Concesionare  
şi/sau cumpărare teren, Rea menajare, Modernizare ş i Consi lidare  
Cantină  cu Schimbare de destinaţie în Complex  Multifuncţional,  str.  
Zizinului nr. 128, Braşov” ,  având ca iniţiator/beneficiar pe Hagmann 
Cristian Danie l.  
 

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

 
Punctul nr. 5 – Ordinea de zi suplimentară  
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului ş i a cheltuie lilor 
legate de “Proiectul intrarea în legalitate a locuirii romilor în 
Municipiul Braşov” . 
 

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



Punctul nr. 6 - Ordinea de zi suplimentară  
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Încheierii de contracte de  
concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comercia le din Complex 
“Orizont 3000” pentru terenul aferent ş i cota parte de uz comun ce  
revin fiecăruia. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 3, şi 5,   iar în 
urma votu lu i a fost aprobat cu 20 de voturi pentru  ş i 2 ab ţineri  - d-ra 
Cojocea Roxana şi domnul Lupu Liviu.  
 
Punctul nr. 7 – Ordinea de zi suplimentară  
 
Proiect de hotărâre privind premierea echipei de hochei pe gheaţă  –  
seniori pentru obţinerea titlului de campioană  naţională  a României,  
ediţia 2013 –  2014 ş i a echipei  de handbal –  senioare pentru obţinerea  
tit lului de vicecampioană  naţională  a României ediţia 2013 –  2014 de 
la  ASC Corona 2010  Braşov. 
 

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

Domnul Primar - George Scripcaru  doreşte să se  premieze ş i  
echipa de fotbal.  În  şedin ţa AGA s-a decis desfiin ţarea secţiei de fotbal 
de la Corona. Este un lucru bun să fie premiaţi cei care au făcut  
performan ţă.  Am cheltuit mulţi bani ş i au  produs ş i foarte multe 
insatisfacţ ii.  Nu vreau să  in tru în detalii.  Ar fi bine să-şi  asume aces t  
lucru . După mine, aş fi făcut-o mai repede”.  

 
ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ  

 
Punctul nr. 3 
 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.  698/30.10.2010 
prin ca re s-a aprobat Contractul de servicii pentru transportu l 
public local de că lători,  încheiat între Municipiul Braşov ş i Regia 
Autonomă  de Transport Braşov 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5, şi 6,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 4 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin f inanciar elevilor 
de la Colegiul Naţional “Unirea”  Braşov pentru a participa la 
concursul interna ţional “American Computer Science League”  în 
luna 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. 5 
 
Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plată  a obligaţiilor datorate  
bugetului local de către S.C. Tetkron S.R.L. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5, şi 6,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 6 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea “Situaţiilor financiare anuale, 
încheiate la 31 decembrie 2013”  ale Regiei Autonome de Transport 
Braşov 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5, şi 6,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
 
Punctul nr. 7 
 
Proiect de  hotărâre privind aprobarea “Situaţiilor aprobarea 
Situaţiilor financiare anuale, încheiate la 31.12.2013 ale Regiei  
Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizări i  
indicatori lor de performanţă  ai regiei pe anul 2013. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5, şi 6,   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, domnului co lonel (în retragere), Turcu Iancu 
Ion. 

 
Pro iectul  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 desfăşurarea la Braşov, în perioada 28 
iunie –  3 iulie 2014, a Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră  
–  ediţia 2014. 

 
 

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



Punctul nr. 10 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului  
de delegare a gestiunii nr. 3 /16.08.2010. anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 
522/2010, republicată ,  prin Act adiţional.  
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5, şi 6,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 11 
 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizări i tarifelor pentru 
activitatea de întreţinere ş i menţinere în stare de funcţionare a  
sistemului de i luminat public din Municipiul Braşov. 
  

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5,  iar comisia  
6 a avizat  cu amendamentul: “De unde vor fi sus ţinu te creşterile privind 
actualizarea tarifelor.  Punct de vedere al Comisiei nr.  1,   iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
Punctul nr. 12 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ş i a  
indicatori lor tehnico-economici aferenţi rea lizării obiectivului de  
invest iţii  “Reabilitarea energetică  Colegiul Naţional Economic  
“Andrei Bârseanu”  – corp B, din municipiul Braşov. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, şi 5,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 13 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta ţiei ş i a  
indicatori lor tehnico-economici aferenţi rea lizării obiectivului de  
invest iţii  “Reabili tare termică  Colegiul Tehnic “Remus Rădule ţ”  –  
corp A” ,  din municipiul Braşov. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1,  4, şi 5,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
  
Punctul nr. 14 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ş i a  
indicatori lor tehnico-economici aferenţi rea lizării obiectivului de  
invest iţii  “Reabilitare termică  Şcoala generală  nr.  9 –  corp B”  din 
municipiul Braşov. 
 

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



  
 

Punctul nr. 15 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ş i a  
indicatori lor tehnico-economici aferenţi rea lizării obiectivului de  
invest iţii “Reabili tare sistem de încă lzire Colegiul “Nicolae  
Titulescu”  –  corp A din municipiul Braşov. 
 

Pro iectul  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 ş i a  
indicatori lor tehnico-economici aferenţi rea lizării obiectivului de  
invest iţii “Reparaţii capitale Şcoala generală  nr. 12 –  corp A”  din 
municipiul Braşov. 
 

Pro iectul  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 “Studiului de oportunitate  
având ca obiect “Închiderea ecologică şi punerea în siguranţă  a 
depozitelor pentru deşeuri industriale şi menajere –  Timiş  Triaj” .  
 

Pro iectul  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 modificarea H.C.L. nr. 72 din 28.02.2013, 
privind aprobarea proiectului ş i a cheltuieli lor legate de proiectu l 
“Asigurarea accesibi lităţii către zona economică  Braşov Sud –  Est”  
din municipiul Braşov. 
 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 , ş i 6,   
iar în urma votulu i a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 19 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuie lilor aferente  
rea lizării obiectivului de  investiţ ii “Reamenajare atelier Şcoala 
profesională  germană  KRONSTADT”  

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 



Punctul nr. 20 
 
Proiect de  hotărâre privind aprobarea indicatori lor tehnico-
economici aferenţi rea lizării obiectivului de investiţi i  
“Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona Nord Braşov 
Tronson II –  CET –  Florilor” .  
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5, şi 6,   iar în 
urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi ş i 2 ab ţineri   – domnul Braun 
Werner ş i Macedonschi Cristian. 

 
Punctul nr. 21 
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare pentru 
atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare,  
dezinsecţie,  dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiu l 
Braşov. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1,  5, şi 6,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 22 
 
Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al 
Municipiului Braşov pentru “P.U.D. –  Construire locuinţe ş i  
organizare de şantier –  acces carosabil şi pietonal din str. Mihai  
Viteazul” ,  situat în Braşov, str. Dealul Morii f.n.,  deţinut de Pauliner 
Sandor Tibor ş i soţia Pauliner Eniko . 
 

Pro iectul  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 documentaţia “Modificare parţială  
P.U.Z. Tractorul VII Braşov –  Zona 3” ,  iniţiator S.C. Nyd 
Investments 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. 24 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  “P.U.Z. –  
Construire locuinţe colective, spa ţii  comercia le şi împrejmuire (cu 
modificare regim de înă lţ ime aferent PUG Braşov)” ,  iniţiator S.C. 
Atlanta House Investments S.R.L. pentru Duicu Marian Sebastian ş i 
Duicu Alina. 
 

Pro iectul  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 documentaţia “P.U.D. –  Extindere 
pensiune cu sa lă  de conferinţe; Construire casă  de vacanţă”,  Braşov, 
Poiana Braşov, str. Poiana Ursului nr. 13, iniţiator BAHOVA LIDIA, 
BAHOVA FIODOR. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2,  3, şi 5,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
Punctul nr. 26 
 
Proiect de hotărâre privind “P.U.D. –  Construire locuinţe –  
Organizare de şantier –  Acces carosabil şi pietonal –  strada Dealul 
Morii în Braşov” , având ca iniţiator/beneficiar pe  Pauliner Sandor 
Tibor, Pauliner Eniko , în ca litate de proprietari asupra terenului /  
imobilului,  înscris în CF nr. 132087 Braşov, nr. top.cad 132087, 
strada Dealul Morii f.n. 
  

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 27 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 494/31.10.2013, prin 
care s-a aprobat Studiul de oportunitate aferent documentaţiei  
“P.U.Z. –  Construire Sediu Firmă  ş i Hotel,  Şirul Gheorghe Dima nr.  
1 Braşov”. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 28 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei nr. 751/2014 ş i 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului  
având categoria de fo losinţă  drum, donat de Ardeş Alexandru.  
 

Pro iectul  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 acceptarea  donaţiei nr. 753/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Munic ipiului Braşov a  terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de Ardeş  Alexandru 
 

Pro iectul  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 acceptarea  donaţiei nr. 975/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Munic ipiului Braşov a  terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de S.C. Maurer Imobiliare S.R.L.  

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
Punctul nr. 31 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei nr. 653/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Munic ipiului Braşov a  terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de Duicu Gheorghe –  Ciprian. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 32 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei nr. 667/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Munic ipiului Braşov a  terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de Pricop Cătă lin ş i Pricop 
Mariana. 
 

Pro iectul  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 acceptarea  donaţiei nr. 671/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Municipiului  Braşov a terenurilor 
având categoria de folosinţă  drum, donate de Mahika Adrian ş i  
Mahika Elena –  Lucia. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
 
Punctul nr. 34 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei nr. 720/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Municipiului  Braşov a terenurilor 
având categoria de folosinţă  drum, donate de Grigoraş  Simona –  
Manuela. 
 

Pro iectul  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 acceptarea  donaţiei nr. 761/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Munic ipiului Braşov a  terenului având 
categoria de fo losinţă  drum, donat de Cirlea Emanoil –  Florin ş i  
Cirlea Diana –  Maria. 
 

Pro iectul  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 acceptarea donaţiei nr. 703/2014 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de Cazacu Adriana – Nicoleta. 

 
Pro iectul  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 acceptarea  donaţiei nr. 781/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Munic ipiului Braşov a  terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de Postolache Dan –  Claudiu ş i  
Porumboiu Andreea –  Simona. 
 

Pro iectul  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 acceptarea  donaţiei nr. 739/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Munic ipiului Braşov a  terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de Ivan Florin.  

 
Pro iectul  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 acceptarea  donaţiei nr. 185/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Munic ipiului Braşov a  terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donate de Goş ler Cristina . 
 

Pro iectul  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 acceptarea  donaţiei nr. 340/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Munic ipiului Braşov a  terenului având 
categoria de folsoinţă  drum, donat de Coteaţă  Floricel Costică .  
 

Pro iectul  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 acceptarea  donaţiei nr. 190/2014 ş i 
trecerea în domeniul public a l Municipiului  Braşov a terenurilor 
având categoria de folosinţă  drum, donate de Tănase Marius ş i  
Tănase Monica Ioana. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 42 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ş i completări i  
H.C.L. nr. 286/1999. 
 

Pro iectul  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 trecerea în domeniul public a l 
Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă  drum, 
înscris în C.F. nr. 130191 Braşov, nr. cadastral 130191. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
 
Punctul nr. 44 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public a l 
Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă  drum, 
înscris în C.F. nr. 130187 Braşov, nr. cadastral 130187. 
 

Pro iectul  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 stabilirea  redevenţei pentru cabinetu l 
concesionat M.F. Gavrilă  Ioan şi M.F. Tămăşan Alexandru, situate în 
Braşov, str. Berzei nr. 2 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  4 şi 5, comisia 1 
a avizat cu amendamentul: “Perioada concesiunii va fi de un an” ,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  

 
 

Punctul nr. 46 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea  redevenţei pentru cabinetu l 
concesionat d-lui Dr. Moga Marius Alexandru, situat în Braşov, 
Policlinica Tractorul, str.  Olteţ nr. 2. 
 

Pro iectul  de hotărâre a  fost avizat  de  Comisiile  4 ş i  5,  comisia 1 
a avizat cu amendamentul: “Perioada concesiunii va fi de un an” ,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  

 
 

Punctul nr. 47 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea  redevenţei pentru cabinetu l 
concesionat M.F. Niţu Luminiţa şi M. F. Man Gabriela, situat în 
Braşov, str. Berzei nr. 2. 
 

Pro iectul  de hotărâre a  fost avizat  de  Comisiile  4 ş i  5,  comisia 1 
a avizat cu amendamentul: “Perioada concesiunii va fi de un an” ,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 48 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ş i completări i  
H.C.L. nr. 731/2008, privind aprobarea  Regulamentului Serviciului  
Public de  Alimentare cu Energie Termică ,  aplicabil în Municipiu l 
Braşov. 
 

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



 
 
 
Punctul nr. 49 
 
Proiect de hotărâre privind mandatarea S.C. RIAL S.R.L. să  
reprezinte Municipiul Braşov în relaţiile privind imobilele aflate în 
administrarea acestuia. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 6,  iar comisia 
5 a avizat cu următorul amendament: “Contractul de mandat se va încheia 
în formă autentică,  conform Hotărârii de Consiliu Local,  iar în  urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 50 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică  a 
imobilului situat în Braşov, Calea  Bucureşt i f.n. 
 

Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
Punctul nr. 51 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Prunului –  
tronson I.  
 

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

 
 
Punctul nr. 52 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (reapartamentare) imobi l 
situat în Braşov, str. Lungă  nr. 75. 
 

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

 
Punctul nr. 53 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (reapartamentare) imobi l 
situat în Braşov, str. Sitei nr. 13. 
 

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

 
  



Punctul nr. 54 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului  
situat în Braşov, str. Dimitrie Anghel nr. 2. 
 

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

 
Punctul nr. 55 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului  
situat în Braşov, str. Lupeni f.n. 
 

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

 
 

Punctul nr. 56 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în 
Braşov, str. Neptun nr. 23 A. 
 

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

 
Punctul nr. 57 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în 
Braşov, str. Paşcani f.n. 
 

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

 
 
Punctul nr. 58 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  alipirii imobilelor s ituate în 
Braşov, str. Nicolae Bă lcescu f.n.  

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

urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 

Punctul nr. 59 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 571/2008, 
republicată ,  prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului  
Local al Municipiului Braşov în Comisia de vânzare a spaţii lor 
comerciale ş i de prestări servici i,  conform Legii nr. 550/2002 cu 
modificări le şi completările ulterioare. 

  



Propunerile care au  fost avizate de comisii sunt:  
1. D-na Mateescu Daniela în locul domnului Ghirdă Mihai –  

membru plin . 
2. Domnul Puşcariu  Radu în locul doamnei Simion  Antonela –  

membru supleant.  
 
În urma demisiei domnului Kraila Vasile,  este propus domnul  
consilier Chifu Sergiu –  membru supleant. 
 
Amendament: se introduce un  nou  articol,  prin care domnul Chifu 
Sergiu  se numeşte în locul domnului Kraila Vasi le.   
 
Pro iectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 3 ş i 5,   iar în 

urma votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi trei ab ţineri –  Doamna 
consilier  Mateescu Daniela, domnul Puşcariu Radu ş i domnul consilier 
Chifu Sergiu. 
 
Punctul nr. 60 
 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 565/2005 privind 
împuternic irea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt RA de a 
efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte  
funciară  a terenurilor ocupate cu vegetaie forestieră  proprietate a  
Municipiului Braşov. 
 

Proiectul  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile  1,  5  ş i 6,   iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
 
Punctul nr. 61 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 133/2010 privind 
darea în administrare a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic  
Astra  către Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
 
 Domnul Primar -  George Scripcaru   informează că modificarea  
contractului de servicii cu Regia Autonomă de Transport se referă la  
faptul că Municipiul Braşov, va prelua partea de finan ţare care trebuie să  
fie plă tită la Berd. Pentru acest lucru este necesară o recti ficare de buget,  
şi având în  vedere că  există  un termen privind prima plată,  prima rată,  ca 
să nu apară o situaţie de presiune de timp, va fi  convocată o şedin ţă  de 
consiliu local ordinară pentru luna iunie, pentru ziua de joi, 05 iunie 
2014. Având în  vedere că  sun t Rusaliile luni,  foarte mulţi şi-au făcut  
week-endul respectiv un fel de minivacan ţă,  domnul Primar propune ca 
joi să  fie o şedin ţă  de consiliu local ordinară ,  cu principalul punct pe 
ordinea de zi,   recti ficarea de buget,  pentru a fi prevăzute sumele  
respective, ca după aceea să putem să facem acest demers, acest lucru. 



 De asemenea, având în vedere că  e final de an şcolar,  să  fie  
prevăzute şi sumele alocate de la buget pentru premian ţi şi dacă mai apar 
şi alte puncte cu completarea comisiilor cu noii colegi consilieri,  care  
trebuie să  fie  aprobate ca urmare a unor proiecte de hotărâre, vor fi  
trecute şi cele două puncte cu locuin ţele. 
  
 
 

Preşedinte le şedinţei - domnul Ionescu Lucian   declară  încheiate  
lucrările şedin ţei.  
 
          Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal,  spre cele  

legale.  

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      SECRETAR, 

        Lucian Ionescu                                          Nicolae Paraschiv               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


