
                                                                                                                                             

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  09  februarie  2015 

 

            Şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de  09 februarie 2015,  
orele 14:00, 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 “Transilvania Expres” în  data 
de  04 februarie 2015. 
 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae 
Paraschiv  face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt 
prezenţi 24. Absentează domnul consilier Lupu Liviu , domnul 
consilier Braun Werner, domnul consilier Toro Tamaş. 

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

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae 
Paraschiv informează, Consiliul Local că mandatul de 
preşedinte de şedinţă deţinut de domnul consilier Ovidiu 
Sârghie a expirat, motiv pentru care este nevoie să se aleagă 
un nou preşedinte de şedinţă pentru şedinţa de azi. 
 
 Domnul Consilier - Ovidiu Sârghie  îl propune pe 
domnul consilier Ionescu Lucian, care este ales cu unanimitate 
de voturi 

 
         

Preşedintele şedinţei - domnul Ionescu Lucian supune 
la vot  ordinea  de zi iniţială cu 59 de puncte, pe ordinea de zi 
suplimentară se află 5 puncte, iar punctele 24, 25, 42 şi 43 au 
fost retrase şi se aprobă cu unanimitate. 

 



În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot,  
procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 15 ianuarie 
2015. 

 
         Interpelări  
 
  

Domnul Consilier -  Răzvan Popa   informează că, 
Inspectoratul Şcolar a făcut o solicitare către Ministerul 
Educaţiei pentru înfiinţarea unui Centru de Excelenţă pentru 
elevii olimpici din Municipiul Braşov, şi au o propunere, au 
identificat  un spaţiu, e vorba de Corpul A al Liceului Nicolae 
Titulescu, adresa a intrat în Primărie la finele săptămânii 
trecute, dacă nu există posibilitatea ca acest obiectiv să fie 
prins în buget acum, solicitarea este ca pentru perioada 
următoare, eventual la următoarea rectificare, să se aibă în 
vedere şi acest obiectiv.  

O a doua chestiune este legată de Arena Sportivă, s-au 
făcut demersuri la vremea respectivă, s-a predat 
amplasamentul către Compania Naţională de Investiţii, 
urmează ca, Ministerul Dezvoltării prin Compania Naţională 
să  solicite în perioada următoare ceilalţi paşi  care trebuie 
făcuţi, inclusiv cota de finanţare a Municipiului pentru acest 
obiectiv, iar solicitarea este să se ţină cont în perioada 
următoare de acest aspect. O a treia chestiune, se referă la 
reducerea capitolului bunuri şi servicii cu 10%, iar diferenţele 
de bani să se direcţioneze către proiectul legat de locuinţe 
sociale şi locuinţe pentru tineri. 
  
 Domnul Primar -  George Scripcaru  precizează că      
s-a primit adresa de la Inspetorat vineri şi sâmbătă, duminică 
nu a fost nimeni să putem să gestiona lucrul acesta, iar dacă se 
făcea cunoscut mai devreme acest demers, sigur s-ar fi găsit o 
soluţie, astfel că se va găsi o formulă la următoarea rectificare 
pentru implementarea acestui centru. 

Acest lucru va trebui discutat cu cei de la Inspectorat şi 
cu cei care sunt în Consiliul de Administraţie din instituţia de 
învăţământ, poate să fie şi Titulescu, dar poate să fie şi o altă 
variantă. 

 În ceea ce priveşte cel de-al doilea punct, s-au făcut 
demersurile la nivel de minister, s-au făcut nişte paşi 
procedurali şi în Consiliul Local, însă pentru acest lucru 
trebuie să se primească câteva detalii tehnico-economice sau 
măcar de concept la care să ne raportăm pentru alte demersuri 
şi alţi paşi, studii, dezmembrări sau proceduri de genul ăsta. 

Şi al treilea punct privitor la locuinţe, SC RIAL SRL are 
procedura de achiziţie a studiului de fezabilitate privind 



construcţia de locuinţe, după ce RIAL-ul va avea finalizată 
această procedură, va trebui să vedem proiectul propriu-zis, de 
asemenea, să vedem care este soluţia din punct de vedere al 
sursei de finanţare pentru acest proiect, să fie o accesare de 
finanţare de către RIAL, cu o susţinere sau cu ceva procedural 
din partea municipiului, în aşa fel, încât RIAL-ul, ca şi 
societate a municipiului, care are acest obiect de activitate, să 
implementeze un asemenea proiect, în etape, prima dată un 
pas, după aceea va fi multiplicat, amplificat şi vedem dacă 
trebuie să completăm sau să corectăm anumite lucruri plecând 
de la un anumit concept.  

 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ  

 
Punctul nr. 1 (60) 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin 
Brâncoveanu nr. 38, ap. 2, deţinut de Gribovici Erica – Ilse. 

 
 

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

 
Punctul nr. 2 (61) 
 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 631/2013 
privind aprobarea stingerii parţiale a obligaţiilor datorate 
de 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 în unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 3 (62) 
 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
476/29.08.2014 privind executarea Convenţiei încheiată în 
baza H.C.L. nr. 313/2013. 
 
 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5,  
iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 



 
Punctul nr. 4 (63) 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act 
adiţional la Convenţia încheiată între Municipiul Braşov şi 
S.C. Bogdan Invest S.R.L. autentificat sub nr. 1932/2013, 
B.N.P.A Gonţea Ion, Ionaş Al.Mihai, Gonţea Ionuţ Dan 
Mircea 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
  
Punctul nr. 5 (64) 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  propunerilor 
privind nivelul preţurilor şi tarifelor locale pentru 
producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale 
termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea 
energiei termice de către S.C. Tetkron S.R.L., în vederea 
avizării acestora de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Serviciilor Comunale. 

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

 
  

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
Punctul nr. 1 

 
 

Proiect de hotărâre privind încetarea, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, a calităţii de viceprimar al 
Municipiului Braşov a domnului Atomei Adrian, ca urmare 
a demisiei din această funcţie. 

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

 
  

Punctul nr. 2 
 
Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al 
Municipiului Braşov. 
 



  
 Domnul Consilier -  Mara Iulian  îl propune pe domnul 
Ciprian Bucur.  
 
 Domnul Secretar, împarte buletinele de vot, iar domnul 
Preşedinte, explică  procedura de vot, respectiv, cine este de 
acord cu domnul consilier Bucur în funcţia de viceprimar va 
încercui da, cine nu este de acord va încercui nu, dacă nu se 
încercuieşte nimic se anulează buletinul, cine face prea multe 
cercuri, adică şi pe da şi pe nu, iarăşi se anulează buletinul, 
iar abţinerea este un vot împotrivă. 
 
 Comisia se retrage pentru validarea buletinelor de vot.  
 
 Domnul Primar -  George Scripcaru o invită pe doamna 
Maria Oprea, să prezinte problemele cu care se confruntă din 
punct de vedere al contabilităţii, în ceea ce înseamnă reţeaua 
de învăţământ. 
 Doamna Viceprimar –Alexandrina Adina Durbacă    
precizează că a comunicat  o notă de informare prin care a solicitat, 
ca domnii consilieri, în calitate de membri în consiliul de 
administraţie la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului 
Braşov să-şi exprime punctul de vedere în ceea ce priveşte evaluarea 
contabililor şefi, în legislaţie se numesc administratori financiari, 
este foarte important punctul de vedere al  domnilor consilieri , 
pentru că la nivel de buget – finanţe, în cadrul Serviciului buget – 
finanţe din cadrul Primăriei sunt mari probleme în ceea ce priveşte 
întocmirea situaţiilor financiare, acesta este un aspect, şi celălalt 
întârzierea în depunerea situaţiilor, de fiecare dată se atrage atenţia 
de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice că aceste situaţii nu 
sunt corect întocmite. 
            Faţă de acest aspect s-a considerat că este oportun, mai ales 
pentru că există şi un Ordin al Ministrului, care ne permite să facem 
acest lucru, ca evaluarea acestor contabili-şefi  să se facă şi cu 
acordul personalului de specialitate din cadrul Primăriei, iar domnii 
consilieri,  în calitate de membri în consiliul de administraţie, au 
posibilitatea legală să solicite directorilor instituţiilor de învăţământ 
şi celorlalţi colegi care fac parte din consiliile de administraţie să ia 
această măsură în fiecare unitate de învăţământ. 
 În urma discuţiei cu doamna inspector şef Bucur, cu privire la acest 
aspect şi alte aspecte legate de reţeaua de învăţământ, pentru a 
clarifica aceste lucruri şi din punct de vedere financiar,  punctul 43 a 
fost  retras de pe ordinea de zi. 
 



D-na Maria Oprea – Serviciul Buget  precizează faptul că, 
problema calificării resursei umane din domeniul financiar, în 
învăţământ, este destul de gravă, în sensul că există anumite şcoli 
unde, pe fiecare situaţie depusă, trebuie să se intervină cu corecturi şi 
de cele mai multe ori termenele de depunere sunt foarte scurte.  
Se doreşte ca această evaluare pe care o va face consiliul de 
aministraţie să fie un prim avertisment către aceste persoane care 
sunt responsabile sau ar trebui să fie responsabile împreună cu 
directorii instituţiei de învăţământ pe aceste situaţii şi analizând 
cadrul legal existent, pentru că evaluarea are în spate o anumită 
procedură legală, pentru cazurile foarte grave, se va parcurge 
legislaţia prevăzută de Codul Muncii, urmând chiar până la 
destituirea acestor persoane.  

Domnul Primar -  George Scripcaru  precizează că sunt 
situaţii la serviciul contabilitate sau la buget se lucrează 
sâmbăta şi duminica şi până noaptea târziu să nu se pună în 
pericol plata salariilor profesorilor, pentru că aceşti contabili, 
care au nişte salarii foarte mari, aproape 4.000 de lei, în raport 
cu o persoană de la contabilitate de la Primărie şi nu e în stare 
să prezinte o situaţie privind plata salariilor din structura de 
învăţământ de la şcoala pe care o gestionează şi noi suntem 
presaţi de către trezorerie şi finanţele publice pentru că 
trebuie să prezentăm situaţiile ca să se poată face plata 
salariilor la personalul din învăţământ, 

Domnul Primar v-am informat ca să avem un pic de grijă 
pentru că sunteţi membri în consiliile de administraţie, iar de 
la contabilitate au plecat colegele, mai avem trei persoane, 
pentru că s-au transferat la Finanţe toate şi de la juridic, 
pentru că acolo salariile sunt de trei ori mai mari decât la 
Primărie. 

Domnul Consilier - Ovidiu Sârghie  doreşte să se 
trimită pe mail, consilierilor locali, lista cu şcolile respective, 
ca să se cunoască cine e în consiliile de administraţie.  

Doamna Viceprimar –  Adina Alexandrina Durbacă 
adaugă faptul că, dacă sunt anumite cazuri speciale, acolo 
urmează să se vadă în  mod expres dacă într-adevăr evaluarea 
poate fi făcută în mod corect sau nu, şi în funcţie de acest 
lucru se va da calificativul necesar. 

 Deci teoretic facem un apel pentu că înregistrăm aceste 
greşeli, neglijenţe, de mai mult timp şi suntem chiar într-o 
situaţie disperată.  

Domnul Consilier -  Oprică Adrian dă citire 
procesului-verbal al comisiei de validare: 

“Proces-verbal al comisiei de validare, încheiat astăzi, 9 
februarie 2015, cu ocazia alegerii unui viceprimar al 
Municipiului  Braşov. Comisia de validare a Consiliului Local 



al Municipiului Braşov, procedând la numărătoarea voturilor 
exprimate, pentru alegerea unui viceprimar al Municipiului 
Braşov, a constatat următoarele: pentru funcţia de viceprimar 
a fost propus consilierul local Bucur Ciprian Ionuţ, în urma 
exercitării votului au fost înregistrate următoarele rezultate: 
total voturi exprimate 24, total voturi valabile 22, total voturi 
nule 2. Numărul de voturi exprimate pentru candidatul Bucur 
Ciprian Ionuţ, voturi pentru 17, voturi împotrivă 5. În urma 
numărării voturilor exprimate a fost ales în funcţia de 
viceprimar domnul Bucur Ciprian Ionuţ, drept pentru care s-a 
încheiat procesul-verbal cu cele legale.”  

 
 

Urmează depunerea jurământului de către domnul 
viceprimar  Bucur Ciprian – Ionuţ. 
 
Punctul nr. 3 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
Municipiului Braşov pentru anul 2015. 
 
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. 4 
 
Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor 
precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 
2015 din bugetul Municipiului Braşov. 
 
 
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. 5 
 

 
Proiect de hotărâre privind decontarea din bugetul local al 
Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru 
deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la 
concursuri organizate de federaţiile sportive de specialitate 
în anul 2015. 
 



 
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 aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport, pe anul 2015. 

 
Proiectul  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 bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a indicatorilor de performanţă ai 
Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pe anul 
2015. 
 
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 modificarea H.C.L. nr. 
110/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de 
funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt 
R.A. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6,  iar 
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

  
Punctul nr. 9 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Rial S.R.L., pe anul 2015. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6,  iar 
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

  



Punctul nr. 10 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L., aferent 
exercitiului financiar  2015. 

 
Proiectul  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 modificarea şi completarea                    
H.C.L. nr. 71/2003 republicată, prin care s-a aprobat 
organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, instituţie 
publică de asistenţă socială. 

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

  
Punctul nr. 12 

 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului pentru 
persoane fără adăpost Braşov din instituţie publică cu 
personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei 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. 13 

 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Braşov din instituţie publică cu 
personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei 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. 14 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Direcţiei 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. 15 

 
Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei către 
asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de 
asistenţă socială, în anul 2015. 
 
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 modificarea H.C.L. nr. 
641/2014, privind stabilirea contribuţiei zilnice datorate de 
beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului 
de Îngrijire Temporară de tip Respiro pentru anul 2015. 
 
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 modificarea H.C.L. nr. 
642/2014, privind aprobarea nivelului maxim al costului 
serviciilor sociale furnizate de Centrul de Îngrijire 
Temporară de tip Respiro pentru anul 2015. 
 
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 însuşirea Raportului de 
activitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe 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. 19 

 
 Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului privind 

acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea 
subvenţiei de către asociaţii şi fundaţii, pe 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. 20 

 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de 

activitate a asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de 
Servicii Sociale Braşov pe semestrul II 2014. 

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

  
Punctul nr. 21 

  
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
114/2014 prin care s-a aprobat modalitatea de acordare a 
creditelor bugetare din bugetul Municipiului Braşov, 
pentru finanţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor 
fără Stăpân Braşov. 

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

  
Punctul nr. 22 
 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor în 
vederea asigurării finanţării Serviciului pentru 
Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov pe anul 2015. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6,  iar 
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

  
Punctul nr. 23 
 

 
 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
485/2014 privind aprobarea Planului de Ocupare a 
Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2015. 
 
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. 24 - Retras de pe ordinea de zi  

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fundamentare referitor la delegarea gestiunii prin 
concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi 
exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de 
reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov. 
 

Punctul nr. 25 - Retras de pe ordinea de zi 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de 
sarcini şi a contractului de delegarea gestiunii prin 
concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi 
exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de 
reşedinţă, de pe domeniul public al Municipiului Braşov. 
 

Punctul nr. 26 
 

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de 
închiriere nr.1852/2010 a locurilor de parcare aferente 
Spitalului Sfântul Constantin, încheiat între Municipiul 
Braşov şi S.C. Teo Central S.R.L. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4, 5 şi 6,  
iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

  
Punctul nr. 27 
 
Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Braşov 
şi a Poliţiei Locale Braşov la Memorandumul privind 
platforma de colaborare instituţională în sistem consorţiu 
pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere 
şi siguranţei circulaţiei în Municipiul Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5, 6 şi 7,  
iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

  
Punctul nr. 28 
 
Proiect de hotărâre privind  documentaţia “P.U.D. – 
Construire ansamblu de locuinte – etapa I, str. Poienelor 
nr. 2 A Braşov”, initiator S.C. Dedom 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. 29 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei                          
“P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire, organizare 
şantier, str. Fagurului nr. 16 A, Braşov”, având ca 
iniţiatori /beneficiari pe Teşcan Tatiana şi Teşcan Vasile. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

  
Punctul nr. 30 
 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. - 
Construire locuinţă”, în Braşov, str.Aurora nr. 28, avand 
ca iniţiatori pe Antonescu – Corneanu Bogdan şi Antonescu 
– Corneanu Corina. 
 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

  
Punctul nr. 31 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei                           
“P.U.D. - Construire locuinţe individuale” in Braşov, str. 
Dihamului f.n., Aleea Cioplea, iniţiator S.C. Trepte S.R.L. 
Braşov. 

 
 

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

  
 

Punctul nr. 32 
 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al 
Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de 
urbanism “P.U.D. - Construire 2 locuinţe D+P+E+M” str. 
Şcolii nr. 5 Braşov”. 
 



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

  
Punctul nr. 33 
 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
1167/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Dobrotescu Marcel. 
 
Proiectul  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. 
5050/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Gheorghe Dan şi Gheorghe Cristina Ioana. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6,  iar 
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

  
Punctul nr. 35 
 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de 
folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 136570 Braşov, nr. 
cadastral 136570 şi C.F. 136571 Braşov, nr. cadastral 
136571. 
 
 
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 trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a terenului având categoria de 
folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 116201 Braşov, nr. 
cadastral 116201. 



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

  
 

Punctul nr. 37 
  

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Cerbului nr. 24, ap. 2 B, deţinut de Raia Vasile Adrian 
şi Raia Cristina. 

 
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 neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. N. Bălcescu nr. 36, ap. 2, deţinut de Buţan Dorel 
Cristinel şi Buţan Dumitru. 

 
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 neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Prundului nr. 25, ap. 1, deţinut de Melnic Daniel şi 
Melnic Elena Lidia. 
 
 
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 prelungirea termenului de dare 
în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în Braşov, str. 
Iuliu Maniu nr. 52, către Asociaţia pentru Siguranţă 
Urbană şi Mediere (A.S.U.M.) Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 



  
Punctul nr. 41 
 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare gratuită, 
către Direcţia de Tineret şi Sport,. a terenului în suprafaţă 
de 4968 m.p., situat în Braşov, B-dul Gării f.n., identificat 
prin C.F.  nr. 106188, nr. cad. 106188. 
 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 42 - Retras de pe ordinea de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de 
sarcini în vederea scoaterii la licitaţie publică a 
terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96. 
 

Punctul nr. 43 - Retras de pe ordinea de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare 
preuniversitare din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 
2015 – 2016. 

 
 

Punctul nr. 44 
 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 509/2013 
prin care s-a aprobat închirierea, prin licitaţie publică, a 
unor imobile din Municipiul Braşov. 
 

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 revocarea H.C.L. nr. 618/2013 
privind aprobarea caietului de sarcini în vederea 
închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului situat în 
Braşov, str. Michael Weiss nr. 22 şi H.C.L. 620/2013 
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 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 46 
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Municipiului Braşov ca membru fondator la înfiinţarea 
Asociaţiei “Comitetul de candidatură pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice pentru tineret ediţia III-a de iarnă - 
Braşov, România 2020”. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4, 5 şi 7,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 47 
 
Proiect de hotărâre privind însuşirea Protocolului de 
colaborare între Municipiul Braşov şi Ministerul Apărării 
Naţionale. 
 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 48 

  
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului 
aferent spaţiilor cu altă destinaţie situate in Braşov, str. 
Gospodarilor nr. 1 şi bd. 15 Noiembrie nr. 43, către 
Vartolomei Adrian şi Ana. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 49 

 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului, 
cale de acces, situat în Braşov, Calea Făgăraşului f.n., către 
Tordai Alexandru şi Eva. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 



Punctul nr. 50 
 

  
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public 
al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. 
Aninoasa. 
 
Proiectul  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. 
Lungă, tronson III şi str. Gh. Doja tronson I.  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 52 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public 
al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov,  
Aleea Minerva f.n. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 53 

 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public 
al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, Aleea 
Constelaţiei f.n. 
 
Proiectul  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 dezmembrarea imobilului 
situat în Braşov str. De Mijloc nr. 147. 
 



Proiectul  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 dezlipirea imobilului situat în 
Braşov, str. Cezar Boliac, respectiv str. Dimineţii. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 56 
 
Proiect de hotărâre privind schimbul de imobile între 
Municipiul Braşov şi Apostu Adrian – Dănuţ.  

 
 
Proiectul  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 declanşarea procedurii de 
expropriere pentru cauza de utilitate publică privind 
imobilul situat în Braşov,  str. Fundătura Ţibleş. 

 
Proiectul  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 revocarea dreptului de 
administrare asupra imobilului situat în Braşov, str. 
Alexandru Ioan Cuza nr. 35. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6,  iar în urma 
votului a fost aprobat în unanimitate. 
  

Punctul nr. 59 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
549/2014 prin care s-a aprobat dezmembrarea 
(reapartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Lungă 
nr. 32. 



 
 
 
 
 Preşedintele şedinţei - dl. Ionescu Lucian declară  încheiate 
lucrările şedinţei. 

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

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 
                  Ionescu Lucian                                        Nicolae    Paraschiv               
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