
    R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

                        BRAŞOV 
 
 

PROCES-VERBAL 

încheiat în şedinţa de îndată  a  Consiliului Local Braşov 

din  data  de  24 octombrie 2015 
 
            Şedinţa  de îndată a Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de 24 octombrie 2015,  
orele 10:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, din B-dul 
Eroilor nr. 8, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din 
Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, anunţul de 
şedinţă fiind afişat la sediul Primăriei Municipiului Braşov, 
conform procesului – verbal nr. 83448 /2015 şi  postat pe   
site-ul instituţiei şi totdată publicat în ziarul “Transilvania 
Expres” în  data de 24 - 25 octombrie 2015.  
 
 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae 
Paraschiv  face prezenţa, din totalul de 26 de consilieri sunt 
prezenţi 20. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai, 
domnul consilier Boriceanu Mircea, domnul consilier 
Teodorescu Florin Costel, domnul consilier Ionescu Lucian, 
domnul consilier Macedonschi Cristian şi domnul consilier 
Braun Werner. 
 
          Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 
hotărâri valabile.   
 
            La şedinţă participă doamna Viceprimar Alexandrina 
Adina Durbacă şi domnul Viceprimar Ciprian Bucur. 
 

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 o perioadă de trei luni. 
 
 Domnul Consilier –  Oprică  Florentin  Adrian   îl 
propune tot pe domnul consilier Ovidiu Sârghie, care este ales 
cu 19 voturi pentru şi o abţinere  - dl. Atomei Adrian . 
 



Preşedintele şedinţei - Sârghie Ovidiu  supune la vot 
ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate. 

 
 

 
 
 

 Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie  declară  
încheiate  lucrările  şedinţei. 
 
          Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, 
spre cele legale. 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 
                  Ovidiu  Sârghie                                        Nicolae   Paraschiv               
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