
    R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

                        BRAŞOV 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a  Consiliului Local Braşov 

din  data  de  27 noiembrie 2015 
 
 
            Şedinţa  extraordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Braşov a fost convocată pentru data de  27 
noiembrie  2015,  orele 13:00, 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 “Monitorul Expres” 
în  data de 24 noiembrie 2015. 
 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – 
Nicolae Paraschiv  face prezenţa, din totalul de 26 de 
consilieri sunt prezenţi 23 de consilierii.  
 
          Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 
hotărâri valabile.   
 
            La şedinţă participă doamna Viceprimar Alexandrina 
Adina Durbacă şi domnul Viceprimar Ciprian Bucur. 
 

 
Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie  

supune la vot  ordinea de zi iniţială cu 67 de puncte, trei 
puncte retrase (punctul nr. 3, punctul nr. 57 şi punctul nr. 61) 
şi un punct amânat – nr. 40, iar pe ordinea de zi suplimentară 
se află 4 puncte,  şi se aprobă cu unanimitate. 
 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot,  
procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 02 
noiembrie 2015. 
 

 
 
 
 



INTERPELĂRI  
 

Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie  
informează că dl. consilier Macedonschi Cristian, a făcut o 
interpelare în scris, tot în scris o să primească domnul 
consilier o informare legată de ceea ce a cerut.  

Domnul Consilier – Ionescu Lucian  precizează că 
este şedinţă ordinară, nu se fac interpelări. 

Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie  anunţă 
faptul că, fiind în scris,  e ok. 

Domnul Consilier – Macedonschi Cristian  precizează 
că, după Legea 215 din 2001 nu există nici o restricţionare a 
interpelărilor, nici în Regulamentul de organizare şi de 
funcţionare a Consiliului Local şi nici în O.G. 35/2002; 
această interpelare se referă la problema acută în ţară, cu 
cheltuirea banilor publici pe servicii juridice şi fiindcă la una 
din speţe a fost mama domnului Şova avocată şi cerut ca din 
2004 până în 2015 să primească un răspuns, ce cheltuieli cu 
avocaţi s-au făcut. 

Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie  îl 
informează pe dl. consilier Macedonschi Cristian că va primi 
un răspuns scris. 

 Domnul Consilier – Macedonschi Cristian  adaugă 
faptul că, a doua interpelare este una scurtă, e din partea 
Teatrului Sică Alexandrescu, la ora actuală nu există un 
director interimar, la ora actuală nu există un C.A.(consiliu 
de administraţie) funcţional, şi nu există nici măcar un 
H.C.L. care să reglementeze închirierrea sălii, există un 
H.C.L. pe suma de închiriere şi ne-au rugat foarte mult, 
fiindcă nu pot să plătească nici măcar salarii în luna 
următoare, să rezolvăm această problemă .  

Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie  precizează că 
această problemă, este cunoscută de către colegi şi nu poate 
fi luată ca interpelare, avem pe ordinea de zi anumite puncte 
legate de teatru care s-au discutat. 

Domnul Consilier – Leonte Cătălin doreşte să 
adreseze colegilor un apel, pe care, de altfel, l-a adresat şi 
domnul consilier Toro Tamas în public, în presă, în ziarul de 
astăzi, să se încerce concentrarea pe problemele punctuale,  
care se află pe ordinea de zi sau care derivă din activitatea 
consilierilor locali şi să nu se transforme şedinţele de 
consiliu local, dat fiind faptul că unii dintre colegi sunt deja 
într-o campanie electorală declarată, într-o tribună în care să-
şi expună punctele de vedere din punct de vedere electoral. 

 



Domnul Consilier –  Duţu Tudor  îl roagă pe domnul 
Macedonschi, să se intereseze mai mult în momentul în care 
face o asemenea declaraţie, să ştie că o sală de instanţă este 
la un moment dat publică, şi că a vehicula un nume a unor 
personalităţi sonore în Ţara Românească într-o şedinţă de 
consiliu local doar pentru a-şi face campanie electorală, nu 
este bine. Cu siguranţă va primi un răspuns din partea 
executivului, se va vedea că nu există nici o legătură 
contractuală între nici o casă de avocatură la care făcea 
referire şi Primăria Consiliului Local şi aşteptăm să îşi ceară 
şi scuze. 

Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie  vine cu 
aceeaşi rugăminte şi salută  ceea ce dl. Toro a menţionat, să 
ne axăm şi să încercăm să fim mai operativi pe punctele care 
ne interesează şi de fapt pe ceea ce cetăţenii doresc să se 
rezolve. Sunt foarte multe posibilităţi de a afla informaţii, iar 
cine vrea să-şi facă campanie, îşi face campanie electorală 
unde doreşte, în conferinţă de presă sau unde consideră că 
trebuie să le facă. 

 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ  

 
Punctul nr. 1(68) 
 
                           
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către 
Serviciul Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 
5000 mp., situat în Braşov, Şoseaua Cristianului fn, în 
vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 2(69) 
 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce 
sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 
10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în 
echivalent. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 



Punctul nr. 3(70) 
 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 546/2015 
prin care s-a aprobat achiziţionarea serviciilor de 
recrutare a unui specialist în resurse umane în vederea 
efectuării selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie 
de la S.C. Tetkron S.R.L. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 4 (71) 
 
 

Proiect de hotărâre privind documentaţia „P.U.Z.  - 
construire ansamblu de blocuri, spaţii comerciale, parcaje 
şi spaţii verzi în Braşov, str. Carpaţilor - B-dul Muncii - 
str. Someşului – str. Vasile Alecsandri – iniţiator S.C. 
Alpin Towers S.R.L. şi S.C. Imo Management Contractor 
& Developer S.R.L. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi o abţinere – domnul 
consilier Duţu Tudor. 
 

 
 
 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
 

Punctul nr. 1 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului Municipiului Braşov - noiembrie 2015 

 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7,  iar 
în   urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru şi două abţineri – 
domnul consilier Macedonschi Cristian şi domnul consilier  
Werner Braun. 
 



Punctul nr. 2 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului Municipiului Braşov pe trimestrul 
III – 2015. 
 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7,  iar 
în   urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru şi două abţineri – 
domnul consilier Macedonschi Cristian şi domnul consilier  
Werner Braun. 
 

  

PUNCTUL 3 A FOST RETRAS 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de 
alocare a fondurilor pentru activităţile sportive în 

Municipiul Braşov 
 

Punctul nr. 4 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor acordate la 
transportul pe cablu din Poiana Brasov în sezonul de iarnă 2015 – 
2016. 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în    
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 5 
 
 
   Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la 
care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii 
persoane fizice şi persoane juridice aflate în sold la 31 decembrie 
2015. 
 

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

 
   



 Punctul nr. 6 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului minim al 
cuantumului debitelor restante pentru care este stabilită obligaţia 
organului fiscal de a publica pe pagina de internet listele debitorilor 
persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează debite 
restante. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi un vot împotrivă – 
domnul consilier  Ionescu Lucian. 

 
  

Punctul nr. 7 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
oportunitate în vederea realizării proiectului „Green City 
Braşov” prin dotarea Municipiului Brasov cu mijloace de 
transport electrice – EEV. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

   
Punctul nr. 8 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Servicii 
pentru anul 2016 privind transportul public local de 
călători în Municipiul Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 9 
 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 105 din 
31.03.2015, prin care s-a aprobat Planul tarifar la transportul 
public local de călători în Municipiul Braşov, în vederea 
implementării proiectului „Managementul informatizat al 
sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov”. 

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

 



Punctul nr. 10 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a 
costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează 
creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe 
Braşov, pentru anul 2016. 

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

  
Punctul nr. 11 
 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013, 
republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii 
ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 12 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii 
îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială. 

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

Punctul nr. 13 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Primăria 
Municipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada             
01.12.2015 – 01.12.2020. 

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

 



Punctul nr. 14 
 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 204/2013, republicată, privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii 
Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 15 

 
 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Braşov în Consiliul Administrativ al Operei Braşov aflat in 
subordinea sa. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4 şi 5, ca 
reprezentant în consiliul administrativ al Operei Braşov, domnul 
Viceprimar Bucur Ciprian o propune pe d-ra Cojocea Roxana,  
propunere care în  urma votului a fost adoptată  cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 16 

 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local Braşov în Consiliul Administrativ al 
Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov aflat in subordinea 
sa. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4 şi 5, ca 
reprezentant în consiliul administrativ al Teatrului „Sică 
Alexandrescu” Braşov, domnul Viceprimar Bucur Ciprian îl propune 
pe domnul Szente Ladislau,  propunere care în  urma votului a fost 
adoptată  cu unanimitate. 
Punctul nr. 17 

 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Braşov în Consiliul Administrativ al Filarmonicii Braşov aflat 
in subordinea sa. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4 şi 5, ca 
reprezentant în consiliul administrativ al Filarmonicii Braşov, domnul 
Viceprimar Bucur Ciprian o propune pe doamna Ţop Carmen, 
propunere care în  urma votului a fost adoptată  cu unanimitate. 



Punctul nr. 18 
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local Braşov în Consiliul Administrativ al 
Teatrului pentru copii Arlechino Braşov aflat in 
subordinea sa. 

 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4 şi 5, ca 
reprezentant în consiliul administrativ al Teatrului pentru copii 
Arlechino Braşov, domnul Viceprimar Bucur Ciprian îl propune pe 
domnulToro Tamas,  propunere care în  urma votului a fost adoptată  
cu unanimitate. 

 
   

Punctul nr. 19 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului redus pe mijloacele 
de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome 
de Transport Braşov, pentru persoanele vârstnice şi pensionarii cu 
domiciliul stabil în Municipiul Braşov. 

 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 20 
 
 

     Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele 
de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome 
de Transport Braşov, pentru persoanele vârstnice şi pensionarii cu 
domiciliul stabil în Municipiul Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 
   

 
 
 



 
Punctul nr. 21 
 

 
Proiect de hotărâre privind acordarea tarifului redus pe 
mijloacele de transport public local de călători aparţinând 
Regiei Autonome de Transport Braşov pentru elevii din 
Municipiul Braşov. 

 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 Punctul nr. 22 

 
 
 Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele 
de transport public local de călători aparţinând Regiei Autonome 
de Transport Braşov pentru elevii din învăţământul preuniversitar 
de stat, din Municipiul Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 Punctul nr. 23 
 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea gratuităţii pe mijloacele de 
transport în comun din Municipiul Brasov pentru persoanele cu 
handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 24 

 
 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 897/2006 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind constatarea şi 
sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul comercializării  în alte 
locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov. 

 



Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 3, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 25 
 

Proiect de hotărâre privind Eşalonarea proiectului POS Mediu            
2007 - 2013 din judeţul Braşov si aprobarea indicatorilor tehnici 
revizuiţi ai proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 
 

Punctul nr. 26 
 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a 
indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării 
obiectivului de investiţii „SF, PT Reabilitare sistem de 
încălzire şi instalaţii electrice Colegiul Tehnic de 
Transporturi” 

 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 

Punctul nr. 27 
 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - 
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „SF, PT 
Reabilitare termică Şcoala Generală nr. 14, corp C, Stupini” 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

 



 Punctul nr. 28 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a 
indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii „SF, PT Reabilitare instalaţii electrice Şcoala Generală  
nr. 3”. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 29 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea Comunei Hăghig ca 

membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul 
Apei din Judeţul Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5, 6 şi 7,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 Punctul nr. 30 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Sf. Ioan nr. 11, 
deţinut de S.C. „Dan Covali Consult” S.R.L. Braşov. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 31 
 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Castelului nr. 38, deţinut de Vulpe Christian 
Johann, Vulpe Costache, Vulpe Nikolaus Cornel Ilie, 
cetăţeni germani  
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 



Punctul nr. 32 
 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Poarta Schei  nr. 26, ap. 11, deţinut de Marin 
Ion 

 
 

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

 
  

Punctul nr. 33 
 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
372/2015 prin care s-au desemnat reprezentanţii 
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale 
unitaţilor de învaţamânt preuniversitar de stat din 
Municipiul Brasov, pentru anul şcolar 2015 – 2016. 
 

 
Domnul consilier Oprică Adrian, dă citire 

propunerilor:  
- la poziţia 68 – dl. Chifu Sergiu,  
- la poziţia 70 – dl. Toro Tamas, 
- la poziţia 71 – dl. Oprică Adrian,  
- la poziţia 72 – dl. Ferghete Carmen, 
- la poziţia 73 – dl. Oprică Adrian, 
- la poziţia 74 – dl. Chifu Srgiu, 
- la poziţia 75 – dl. Sârghie Ovidiu, 
- la poziţia 76 – dl. Mara Iulian,  
- la poziţia 77 – d-ra Cojocea Roxana,  
- la poziţia 78 – d-na Ferghete Carmen,  
- la poziţia 79 – dl. Oprică Adrian, 
- la poziţia 80 – dl. Leonte Cătălin 
- la poziţia 81 -  d-na Mateescu Daniela, 
- la poziţia 82 – dl. Ciovică Octavian  
- la poziţia 83 -  dl. Radu Iov Constantin. 
 

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

 
 



Punctul nr. 34 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2676/2015 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de Mocanu Marius. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 35 
 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1150/2015 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Cavilas Construct 
S.R.L. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 36 
 

 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de 
dare în folosinţă gratuită către Asociaţia „Copiii de 
Cristal”, a spaţiilor 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 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
   

Punctul nr. 37 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării către Direcţia           
Fiscală a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov. 

 
 

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

 



 

Punctul nr. 38 
 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării către Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, a unei 
locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

Punctul nr. 39 
 
 
Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei situată în Braşov, 
str. Lânii nr. 42, sc. B, ap. 4, către Primăria Municipiului Braşov. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
PUNCTUL 40 – a fost amânat 

 
 

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică 
în vederea închirierii a unor amplasamente destinate 

comerţului stradal în zona istorică a Municipiului Braşov. 
 

 
Punctul nr. 41 

 
 

Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 231/2005, 
republicată, prin care s-a aprobat darea în administrarea Regiei 
Autonome de Transport Braşov a terenurilor aferente capetelor de 
linii Piaţa Unirii şi B-dul Valea Cetăţii şi amplasamentelor necesare 
amenajării refugiilor de călători în staţiile de transport călători. 

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

 



Punctul nr. 42 
 
 

    Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 578/2015, privind 
darea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit 
“Primii paşi” nr. 10, a spaţiului situat în Braşov,                              
str. Cocorului nr. 6. 

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

 
  

Punctul nr. 43 
 

Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administraţie al 
Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov. 

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

 
    

Punctul nr. 44 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului 
aferent locuinţei situată în Braşov, str. Olarilor f.n., către 
Tiucă Maria. 

 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
Punctul nr. 45 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 

construcţiei situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 110 - 114, bl.11, 

sc. B, către ATCOM Braşov SCM. 

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

 
  

 



Punctul nr. 46 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 
construcţiei situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 110 - 114 , sc. C, 
către ATCOM Braşov SCM. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 3 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
  

 
Punctul nr. 47 

 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului 
aferent construcţiei situat în Braşov, str. Calea Bucureşti 
nr. 248  bl.1 către Arta SCM Braşov 

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

 
   

Punctul 48 
 

 Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 
construcţiei situat în Braşov, str. Fanionului nr. 28, bl. 12 către S.C. 
Pavlic Impex S.R.L. 

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

 
 

Punctul nr. 49 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, 
str. Castelului nr. 130. 

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

 
Punctul nr. 50 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în 
Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 19. 



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

 
Punctul nr. 51 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 
situat în Braşov, str. Brazilor nr. 41. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

  
Punctul nr. 52 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în 
Braşov, str. Cibinului nr. 27. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

  
Punctul nr. 53 
 
 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situat în Braşov,               
str. Carierei nr. 151. 

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

 
Punctul nr. 54 

 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în 
Braşov, B-dul Victoriei fn. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 55 
 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului 
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n. 
(drum). 

 



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

 
   

Domnul Consilier –  Macedonschi Cristian întreabă 
dacă imobilul intră în proprietatea publică sau privată? Şi 
pentru 51 şi pentru 56. 
       D-na Souca Georgeta – Şef Serviciu Cadastru, 
Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar  informează 
că în baza art. 36 din Legea 18, terenurile aflate în intravilan 
şi în administrarea Primăriei la 1 ianuarie 90, intră în 
proprietatea privată, urmând ca după înscriere să intre apoi în 
proprietatea publică, conform art. 3 din Legea 213. 
 
Punctul nr. 56 

 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului 
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului 
f.n.(teren stadion). 

 
 

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

 
 

 
PUNCTUL 57  A FOST RETRAS 

 
 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în 

Braşov, str. Aninoasa 
 
 

Punctul nr. 58 
 
 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 
71/2015 privind înscrierea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. 
Aninoasa. 

 
 
 



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

 
 

Punctul nr. 59 
 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului 
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Pe Tocile nr. 104. 

 
 

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

 

Punctul nr. 60 
 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului 
Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Timiş Triaj f.n. 

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

 
 

  
PUNCTUL 61 A FOST RETRAS 

 
 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea 
Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. 

Mihail Kogălniceanu f.n. 
 

 
 

Punctul nr. 62 
 

 
Proiect de hotărâre privind atestarea dreptului de 
proprietate al Municipiului Braşov, asupra unor imobile 
situate pe raza Municipiului Braşov. 

 
 



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

 
 

Punctul nr. 63 
 
 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către 
Curtea de Apel Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. 
Mihail Kogălniceanu f.n. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 4, 5 şi 6,  iar în   
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 
Punctul nr. 64 
 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de 
administrare asupra unui imobil situat în Municipiul 
Codlea. 
 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 5 şi 6,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 65 
 
 
Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei 
„P.U.Z. – Construire locuinţe, str. Mihai Viteazul nr. 1 G, 
Braşov”. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
  

Punctul nr. 66 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„P.U.D. – Construire locuinţe, str. Merilor f.n., Braşov”. 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 



 
 

Punctul nr. 67 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadă de 
valabilitate  documentaţie „P.U.Z. DN 13 - pârâul 
Ghimbăşel - linia CFR - str. Gării Stupini”, aprobată cu 
H.C.L. nr. 868/2010 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  1, 2 şi 5,  iar în   urma 
votului a fost aprobat 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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