
    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  21 decembrie 2015 
 
            Şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de  21 decembrie  2015,  
orele 15:00, 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 
16 decembrie 2015. 
 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae 
Paraschiv  face prezenţa, din totalul de 26 de consilieri sunt 
prezenţi 22. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai Ioan, 
domnul consilier Duţu Tudor Alexandru, domnul consilier 
Teodorescu Florin Costel 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. 

     
Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie  

supune la vot  ordinea de zi iniţială cu 91 de puncte, trei 
puncte retrase, punctul nr. 3, punctul nr. 69 şi punctul nr. 86   
iar pe ordinea de zi suplimentară se află 5 puncte, şi se aprobă 
cu unanimitate. 
 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot,  
procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 27 
noiembrie 2015, care se aprobă în unanimitate. 

 
Preşedintele şedinţei - domnul Sârghie Ovidiu îşi 

exprimă rugămintea să se supună la vot punctul nr. 59 de pe 
ordinea de zi, întrucât este vorba despre acordarea titlului de 
cetăţean de onoare al Municipiului Braşov domnului Daniel 
Drăgan. 

 



Punctul nr. 59 
 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean 
de onoare al Municipiului Braşov domnului Daniel Drăgan. 
 
  Doamna Viceprimar –  Durbacă Alexandrina Adina 
înmânează o diplomă şi un buchet de flori domnului scriitor 
Daniel Drăgan, din partea Consiliului Local. 
 Domnul Daniel Drăgan – scriitor mulţumeşte 
 domnilor consilieri, cu atât mai mult, cu cât oamenii de 
literatură şi artă foarte rar se întâmplă să păşească în acest 
edificiu, foarte rar se întâmplă să treacă pragul acestei 
instituţii, care este a noastră, a tuturor. Diploma aceasta 
încununează o operă şi un om, şi este profund emoţionat şi 
recunoscător pentru acest titlu; urmează să fie aduse la 
cabinetul domnului Primar un pachet cu cărţi, pe care le veţi 
împărţi cum credeţi de cuviinţă, este vorba de cărţile care s-au 
lansat acum câteva zile, cu părere de rău nu sunt decât zece 
cărţi disponibile, sunt mari, de 600 de pagini, s-au vândut 
imediat la lansare şi au rămas mulţi oameni fără carte, la 
librărie se vor mai găsi în continuare, şi acolo veţi întâlni 
câteva pagini despre un martir al Braşovului. 

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

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

INTERPELĂRI 
  
 Domnul Consilier –  Macedonschi Cristian   precizează 
 că anul acesta a fost un an prost pentru Braşov, s-au 
pierdut două candidaturi, candidatura - Capitala Culturală 
Europeană şi candidatura pentru Jocurile Olimpice de Tineret 
2020, de iarnă. Sunt două eşecuri, sunt două eşecuri majore, 
care ne-ar fi adus multă imagine, dar şi mulţi bani la Braşov. 
Întrebarea este pusă în special executivului, şi primarului şi 
viceprimarilor şi aşteaptă ca la următoarea şedinţă să vadă 
cine preia responsabilitatea.  
A doua interpelare reprezintă o problemă tehnică pentru cei 
care se ocupă de circulaţia în oraş, tânăra gardă Titulescu. 
Maşinile de poliţie pot să iasă cu girofar, şi nu trebuie să 
schimbe priorităţile acolo, pe stradă. Se fac blocaje şi crede că 
nu este corect şi poate ar trebui reverificată acea decizie, iar la 
Modarom în faţă, revenirea la două sensuri i se pare normală, 
fiindcă foarte mulţi vor să treacă dealul şi să nu mai ocolească 



şi aşteaptă să primească un răspuns cât se poate de repede. 
Mai urmează nişte interpelări la punctele 49, 52 şi 64, 65, 66.  
 
 Domnul Consilier –  Popa Răzvan   întreabă executivul, 
care este stadiul Centrului de Excelenţă şi de ce nu a fost 
semnat până la ora actuală acordul cu Consiliul Judeţean, şi 
care sunt paşii care mai trebuie făcuţi pentru ca anul viitor, 
începând cu luna ianuarie, să avem finanţare pentru acest 
proiect.  

 
Preşedintele şedinţei - domnul Sârghie Ovidiu îl întreabă pe 

Domnul Macedonschi, dacă mai susţine interpelarea scrisă 
care are şi număr de înregistrare. 

 
 Domnul Consilier –  Macedonschi Cristian precizează 
faptul că, nefiind domnul Primar de faţă, i-a înmânat-o, e 
înregistrată, toţi colegii au primit-o. 
 

 
Ordinea de zi suplimentară 

 
Punctul nr. 92 (1) 
 
 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către 
Grădiniţa cu program  prelungit nr. 3, a parterului din 
imobilul aferent Colegiului Naţional Economic „Andrei 
Bârseanu”, situat în Braşov, str. Şcolii nr. 11, în vederea 
desfăşurării activităţii Grădiniţelor cu program  prelungit 
şi normal nr. 3 şi 37. 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

Punctul nr. 93 (2 suplimentar) 
 
Proiect de hotărâre privind retragerea calităţii de membru 
fondator a Primăriei Municipiului Braşov  din  Agenţia de 
Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov. 
 
 Domnul Consilier –  Macedonschi Cristian  face o 
interpelare privind faptul că, Agenţia Metropolitană ar fi identică cu 
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, nu este, fiindcă 
Agenţia Metropolitană Braşov este numai Ţara Bârsei, nu e vorba de tot 
judeţul, iar Braşovul este capitala judeţului Braşov şi crede că nu este 



bine să se retragă dintr-un proiect sau dintr-o asociaţie care reprezintă tot 
judeţul. 

Domnul Consilier – Oprică Adrian solicită, tot ca 
interpelare să se depună toate rapoartele de audit efectuate în 
perioada în care Municipiul Braşov a fost membru în această 
asociaţie, şi roagă Secretarul Municipiului să facă diligenţele 
necesare. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  
precizează că s-a menţionat în procesul-verbal şi se va face 
adresă.  

Domnul Consilier –  Popa Răzvan doreşte să avem un 
audit a ceea ce a fost în această perioadă şi modul în care s-au 
derulat fondurile.  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5, 6 

şi 7,  iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru 
şi un vot împotrivă -  domnul consilier Macedonschi Cristian. 

 
Punctul nr. 94 (3) 
 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 
623/2015 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 în unanimitate. 
 
Punctul nr. 95 (4) 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei zilnice 
datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în 
cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane cu 
Handicap, pentru anul 2016. 

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

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

Punctul nr. 96 (5) 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de 
investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Îmbunătăţirea 
valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de 
echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de 
calitate pentru fondul forestier proprietate publică a 
Municipiului Braşov”, finanţat prin PNDR 2007-2013. 
 



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 aprobarea rectificării bugetului 
Municipiului Braşov - decembrie 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. 2 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 
al bugetului Municipiului Braşov în luna decembrie 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. 3  - RETRAS 
 

Proiect de hotărâre privind emiterea unei scrisori de 
confort de către Primăria Municipiului Braşov în vederea 
contractării unui credit bancar de către Regia Autonomă 

de Transport Braşov. 
 

Punctul nr. 4 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de 
alocare de fonduri pentru activitatea sportivă în 
Municipiul Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  4 şi 
5,  iar Comisia 1 avizează cu urmatorul amendament: Cap.V, 
alin. 5.2 lit.b din Metodologie se completează cu: „în ordine 
descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat”,  
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 elevii 
Liceului cu Program Sportiv Braşov, în anul 2016. 
 
 

 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 dotării Municipiului 
Braşov cu un autovehicul special de intervenţie pentru 
situaţii de urgenţă. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia nr. 5,  
Comisia 1 a avizat cu următorul amendament: “Fondurile 
aferente achiziţionării autovehicului prevăzut la art. 1 vor fi 
cuprinse în proiectul bugetului local pe anul 2016, iar 
achiziţionarea se va face cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare”, Comisia nr. 6 a avizat cu următorul amendament: 
“Fondurile aferente achiziţionării autovehicului prevăzut la 
art. 1 vor fi cuprinse în proiectul bugetului local pe anul 2016, 
iar achiziţionarea se va face cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare”, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul nr. 7 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2015 al 
S.C. Tetkron S.R.L.  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 
6,  iar în urma votului a fost aprobat aprobat cu 21 de voturi 
pentru şi o abţinere – domnul consilier Macedonschi Cristian. 

 
 
Punctul nr. 8 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de 
achiziţie de către S.C. Tetkron S.R.L. a energiei termice 
furnizate de S.C. Bepco S.R.L. pentru anul 2016. 



 
Domnul Consilier – Macedonschi Cristian face o 

interperlare, respectiv, colegii de la Tetkron să mai reverifice 
o dată preţurile, că gigacaloria la 414 pentru consumatorii 
neprivaţi este extrem de mult şi suntem cei mai scumpi în 
toată ţara cu preţul acesta, să vedem ce şanse avem să mai 
scădă preţul. 

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

6,  iar în urma votului a fost aprobat aprobat cu 21 de voturi 
pentru şi o abţinere – domnul consilier Macedonschi Cristian. 
 

Punctul nr. 9 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local 
pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici 
din Municipiul Braşov pentru anul 2016. 
 
 

Domnul Consilier – Oprică Adrian precizează că la 
acest punct era amendamentul domnului Macedonschi. 

Domnul Viceprimar – Bucur Ciprian  îl întreabă pe dl. 
Macedonschi, dacă s-a abţinut la un preţ reglementat de 
Agenţia Naţională de Reglementare a Energiei. 

Domnul Consilier – Macedonschi Cristian subliniază 
că s-a abţinut. 

Preşedintele şedinţei - domnul Sârghie Ovidiu 
informează că  erau toate materialele puse acolo, s-a uitat cred 
ca şi dl. Macedonschi.  

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae 
Paraschiv  întreabă la care punct s-a abţinut dl. Macedonschi.  

Preşedintele şedinţei - domnul Sârghie Ovidiu 
raspunde la punctul nr. 9. 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae 
Paraschiv  precizează că s-a mai supus  o dată şi a fost 
unanimitate şi adaugă că nu se poate supune la vot de două 
ori, rămâne Unanimitate! S-a notat abţinerea la punctual 9, s-
a notat în procesul-verbal. 

Domnul Consilier –  Atomei Adrian întreabă dacă 
domnul  Macedonschi s-a abţinut şi la puntele 7, 8 şi la 9. 

Preşedintele şedinţei - domnul Sârghie Ovidiu  
precizează că la toate trei. 



Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  
solicită să se menţioneze încă o dată punctul de vedere al domnului 
Macedonschi aşa cum şi l-a exprimat. 

Preşedintele şedinţei - domnul Sârghie Ovidiu  îl întreabă pe dl. 
Macedonschi dacă a fost la ultima şedinţă AGA, iar dl. Macedonschi 
spune că doar la penultima a fost. 

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

6,  iar în urma votului a fost aprobat aprobat cu 21 de voturi 
pentru şi o abţinere – domnul consilier Macedonschi Cristian. 

Punctul nr. 10 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 565/2015 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2016. 
 

 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.11 
 
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. 12 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
acordare a prestaţiilor financiare excepţionale. 
 

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 aprobarea asociaţiilor şi 
fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială 
îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în 
anul 2016. 



 
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 Planului de acţiuni 
sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în 
anul 2016 de către beneficiarii de ajutor social. 
 

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

Punctul nr. 15 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare 
"Căminul pentru persoane vârstnice". 
 

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

Punctul nr. 16 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost 
pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Braşov, pentru anul 2016. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
Punctul nr. 17 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului 
pentru persoane vârstnice. 
 

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 stabilirea costului mediu lunar 
de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, pentru anul 
2016. 

https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015


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 pentru aprobarea grilei privind 
stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina 
susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, pentru anul 
2016. 
  

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 Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare 
,,Centrul de tip Respiro pentru persoane vârstnice". 
 

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 aprobarea standardului de cost 
pentru serviciile sociale furnizate în cadrul ,,Centrului de 
tip Respiro pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2016. 
 

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 aprobarea alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din cadrul ,,Centrului 
de tip Respiro pentru persoane vârstnice” 
 

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

 

https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015


Punctul nr. 23 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate 
de beneficiarii serviciilor acordate în cadrul ,,Centrului de 
tip Respiro pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2016. 
 

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

 

Punctul nr. 24 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare 
“Centrul de tip Respiro pentru persoane cu handicap". 
 

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

Punctul nr. 25 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost 
pentru serviciile sociale furnizate în cadrul ,,Centrului de 
tip Respiro pentru persoane cu handicap”, pentru anul 
2016 

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

 

Punctul nr. 26 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din cadrul “Centrului 
de tip Respiro pentru persoane cu handicap”.  
 
 

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

 
 
 
 
 

https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015


Punctul nr. 27 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social de zi ,,Centrul 
de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice” 

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

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

Punctul nr. 28 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost 
pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de zi 
pentru persoane vârstnice, pentru anul 2016. 
 

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

Punctul nr.  29 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului 
pentru persoane vârstnice. 
 

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

Punctul nr. 30 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei zilnice 
datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în 
cadrul Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru 
persoane vârstnice, pentru anul 2016. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
Punctul nr.  31 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social "Unitatea de 
îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”. 
 

https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015


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

 

Punctul nr. 32 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate 
de beneficiarii serviciilor  sociale acordate  în cadrul 
Unităţii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 
pentru anul 2016. 
 

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

 

Punctul nr. 33 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social de zi "Centrul 
de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc 
Astra”. 
 

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

 

Punctul nr. 34 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost 
pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de zi 
pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 
2016. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
Punctul nr. 35 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de 
zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra . 
 

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

 

https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015


Punctul nr. 36 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare 
"Adăpost de noapte".  
 

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

 

Punctul nr. 37 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost 
pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Adăpostului de 
noapte, pentru anul 2016. 
 

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

Punctul nr. 38 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din cadrul Adăpostului 
de noapte.   
 

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

Punctul nr. 39 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social cu 
cazare"Centrul  rezidenţial pentru persoane fără adăpost". 
 
  

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

Punctul nr. 40 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost 
pentru serviciile sociale furnizate în cadrul "Centrului 
rezidenţial pentru persoane fără adăpost”, pentru anul 
2016. 
 

https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015
https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=100&an=2015


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 aprobarea alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din cadrul  "Centrului 
rezidenţial pentru persoane fără adăpost". 
 

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

Punctul nr. 42 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei lunare 
datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în 
cadrul "Centrului rezidenţial pentru persoane fără 
adăpost", pentru anul 2016. 
 

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

Punctul nr. 43 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al serviciului social fără cazare, 
"Centrul de zi de informare şi consiliere pentru persoane 
fără adăpost". 
 

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

 

Punctul nr. 44 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social de zi “Cantina 
de ajutor social”. 
 
 

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

 
 

 
 



Punctul nr. 45 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din cadrul “Cantinei de 
ajutor social”. 
 

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

 
 

Punctul nr. 46 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social de zi ”Centrul 
de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip 
Club)”. 

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

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

Punctul nr. 47 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost 
pentru serviciul Centrului de zi de socializare şi petrecere 
a timpului liber tip Club, pentru anul 2016. 
  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 48 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate 
de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul 
Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber 
(tip Club). 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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



Punctul nr. 49 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de 
servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare 
a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov în litigiul ce face 
obiectul dosarului 3475/62/2015* aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov. 
 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru şi 
un vot împotrivă – domnul consilier Macedonschi Cristian. 

 
Domnul  Consilier – Macedonschi Cristian  face o 

interpelare, legată de costurile externe avocaţilor, prin 
angajarea lor pentru servicii juridice. Peste 2,5 milioane de 
Euro s-au cheltuit în ultimii ani,  crede că e cazul să punem 
juriştii noştri, ai Primăriei, la treabă, nu să angajăm alţi 
avocaţi, să cheltuim alţi bani, din banii publici ai Braşovului, 
este valabilă şi pentru punctul nr. 52, pentru Grădina 
Zoologică.  

Punctul nr. 50 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Braşov pe anul 2016. 
 

  
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 şi 

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

 

Punctul nr. 51 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act 
adiţional a contractului de închiriere între Serviciul pentru 
Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov şi S.C. Ferma 
Stupini UTB S.A. pentru Adăpostul de câini fără stăpân. 

 
 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 aprobarea achiziţionării de 
servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare 
a Grădinii Zoologice Braşov în litigiul ce face obiectul 
dosarului 3475/62/2015.* 
 
 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru 
şi un vot împotrivă – domnul consilier Macedonschi Cristian. 

 

Punctul nr. 53 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
202/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama 
şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” 
Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 54 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Teatrului Sică Alexandrescu 
Braşov. 
 

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

Punctul nr. 55 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Operei Braşov. 
 

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



Punctul nr. 56 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al 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. 57 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Teatrului pentru copii 
Arlechino Braşov. 
 

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

Punctul nr. 58 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
acordare a titlului de Cetăţean de onoare al 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 cu 
unanimitate. 

Punctul nr. 60 
 
Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din 
bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale. 
 

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

 

Punctul nr. 61 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuităţi pe 
mijloacele de transport public local de persoane aparţinând 
Regiei Autonome de Transport Braşov pentru veteranii de 
război şi a văduvelor de razboi 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. 62 
 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuităţi pe 
mijloacele de transport public local de persoane aparţinând 
Regiei Autonome de Transport Braşov pentru 
revoluţionarii din 1989 şi pentru participanţii la revolta 
anticomunistă din 1987 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. 63 
 
Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuităţi pe 
mijloacele de transport public local de persoane aparţinând 
Regiei Autonome de Transport Braşov pentru donatorii de 
sânge 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. 64 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de 
investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Dezvoltarea zonei 
economice Braşov Nord - Centru de Afaceri Transfer 
Tehnologic şi Incubator de Afaceri” - COD SMIS 40003. 
 

Domnul Consilier –  Macedonschi Cristian  face o 
interpelare privind nişte proiecte europene care nu se termină 
la timp şi trebuie să fie aprobată o finanţare de 70 de milioane 
de lei din fondurile noastre. Se întreabă cine este responsabil 
pentru acest SMIS Management, toate au fost pronite în 2012 
– 2013. O parcare cum e cea din Poiana Mică, similară, a fost 
pornită la Regina Maria, şi s-a terminat în timp.  

Domnul Consilier –  Cătălin Leonte  precizează că nu 
este vorba despre aceeaşi speţă. Semnarea contractului parcării 
de la Regina Maria a fost făcută cu mult înaintea contractului 
de la parcarea din Poiana Mică. 

 
 



Pentru fiecare dintre aceste investiţii se face o atribuire 
personalizată, de sine stătătoare, nu la grămadă. 

 Este vorba despre firme care au contestat la momentul 
respectiv şi a durat judecarea speţei peste un an şi jumătate, 
deci nu poate fi imputabilă nici unuia dintre colegii din 
executivul Primăriei acest lucru şi nici unuia dintre colegii din 
Consiliul Local. De asemenea, mai este încă un aspect. Una 
dintre firmele care a început să lucreze la Centrul de Agrement 
din Poiana Braşov a intrat în insolvenţă, lucru care se întâmplă 
şi cu firme austriece, a se vedea cazul firmei Alpine, care s-a 
ocupat de tronsonul 2 al Ocolitoarei Municipiului Braşov şi a 
fost prima firmă austriacă care a intrat în faliment după al 
doilea război mondial. Ca urmare, nu trebuie să se  facă un caz 
din acest lucru, sigur că această problematică atribuirii 
contestaţiilor ar trebui urgentată. 

Domnul Consilier – Macedonschi Cristian adaugă o 
parcare supraetajată nu poate să dureze mai mult de un an, un 
an jumate, iar dacă discutăm de Agrementul din Poiană, 
aproape toţi poienarii sunt împotriva acelui proiect, nu s-a 
făcut nici măcar o dezbatere pentru acel proiect, se finanţează 
un proiect care  dăunează dezvoltarea Poienii. 
 Domnul consilier mai adaugă că a discutat şi în comisie 
şi l-a rugat pe domnul Primar să pună la documentaţie şi 
această hârtie de la Minister, care n-a fost pusă nici până 
acum. 
         Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv 
solicită menţionarea în procesul-verbal al şedinţei pentru punctele 
64, 65 şi 66, o precizare care s-a discutat şi în Comisia 
Economică, în sensul în care, în preambulul hotărârii se va 
face referire şi la punctul de vedere al Direcţiei Juridice şi de 
Administraţie Publică Locală din raportul nr. 105.041 din 
21.12.2015.  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 
6, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru şi o 
abţinere – domnul consilier Macedonschi Cristian. 
 
 

Punctul nr. 65 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de 
investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Amenajare zona 
turistică Poiana Braşov - Amenajare spaţii agrement şi 
divertisment” - COD SMIS 37677. 
 



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

Punctul nr. 66 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de 
investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Amenajare zona 
turistică Poiana Braşov - Extindere capacitate parcare şi 
construcţie terminal transport public” - COD SMIS 39604. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3,  
5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru 
şi o abţinere – dl. consilier Macedonschi Cristian. 

Punctul nr. 67 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi 
indicatorilor tehnico economici aferente realizării 
obiectivului de investiţii „Reabilitare instalaţie electrică 
Colegiul Nicolae Titulescu, Corp A”. 
 

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

Punctul nr. 68 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere 
Braşov. 
 

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

PUNCTUL 69 – RETRAS 
 

Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei „P.U.Z. 
- Construire locuinţe colective, str. V. Alecsandri nr. 1, 

Braşov” 

Punctul nr. 70 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism 
„Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VI  - Construire 
clădire apartamente, birouri şi spaţii comerciale, str. 
Ştefan Baciu fn, iniţiator S.C. Urban Invest S.R.L.”  



 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2, 3,   

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

Punctul nr. 71 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„P.U.D. - Extindere locuinţă şi construire garaj, str. 
Dihamului nr. 60 Braşov”. 
 

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

Punctul nr. 72 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„P.U.D. - Construire spaţiu comercial cu depozit, birouri şi 
anexe, str. A. Iancu nr. 167 Braşov”. 
 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2, 3,   
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr. 73 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism 
„P.U.D. - Construire locuinţă, str. Merilor nr. 5 K Braşov”. 
 
 

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

Punctul nr. 74 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism 
„P.U.D. - Construire placă betonată în vederea amenajării 
unui teren de sport neacoperit şi împrejmuire teren, Calea 
Feldioarei f.n. Braşov”. 
 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2, 4,   
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 



Punctul nr. 75 
 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism 
„P.U.D. - Construire staţie ITP şi service auto, Calea 
Feldioarei nr. 123 D Braşov”. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5, 

iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr. 76 
 
 
Proiect de hotărâre privind  documentaţia de urbanism 
„P.U.D. - Construire hală şi spaţii pentru birouri, Calea 
Feldioarei f.n. Braşov”. 
 

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

Punctul nr. 77 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
4580/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de S.C. Ambiance Tractorul Rezidence 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. 78 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
1678/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, 
donat de Tohănean Ioan şi Tohăneanu Maria. 
 

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

 
 
 



Punctul nr. 79 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
3213/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Bularca Ciprian. 
 

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

Punctul nr. 80 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
1886/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Petre Radu şi Petre Marinela. 
 

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

Punctul nr. 81 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
1887/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Bălan Petrişor şi Bălan Ileana. 
 

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

Punctul nr. 82 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
2647/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de S.C. Signature Real Estate 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. 83 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 251/2015, republicată, privind aprobarea reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 
Braşov pentru anul şcolar 2015 – 2016. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4,   
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 84 
 
Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 
vederea închirierii a unor amplasamente destinate 
comerţului stradal în zona istorică a Municipiului Braşov. 
 

  
Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian mai face o 

interpelare privind locaţiile care sunt deja folosite, sunt 
standuri sau chioşcuri montate, ce contracte au avut cei de 
până acum, cu copii, şi ce firme sunt. Şi dacă s-a făcut o 
dezbatere publică pentru ocuparea acestui spaţiu. 

Doamna Viceprimar – Durbacă Adina îi spune 
domnului consilier  Popa că dânsul nu a stat până la sfârşitul 
comisiei şi nu a venit la ora 12,00,  aşa cum era convocată 
şedinţa, ci la  ora 12 şi 18 minute. 

Domnul Consilier -  Atomei Adrian îşi cere scuze că a 
întârziat vineri la comisie, venea de la Bucureşti şi  astăzi a 
terminat câteva puncte suplimnentare . 

Domnul Primar -  George Scripcaru 
“Domnul consilier, şi celălalt consilier, o să ţinem cont 

de toate detaliile pe care le-aţi ridicat, unele sunt într-adevăr 
justificate şi se pot încadra din punct de vedere procedural, 
altele nu. Vă asigur că şi ce aţi ridicat la comisie, inclusiv 
completările domnului Macedonschi, care nu erau clare, i le-
am completat eu, mai pe româneşte, ca să înţeleagă toţi despre 
ce este vorba, vor fi preluate şi vor fi puse în aplicare şi 
corelate din punct de vedere procedural. Am văzut care a fost 
intervenţia şi… unele se pot, altele… nu pot să-i impui… că 
atunci îţi contestă cineva o documentaţie şi n-am făcut nimic, 
dar… putem să trecem acum la anumite prevederi care să fie 
inserate în caietul de sarcini, de exemplu, care va fi la baza 
licitaţiei. Iar dincolo, cu racheta lui Macedonschi, nu vă faceţi 
probleme, că nu vor fi asemenea lucruri şi o să fie ceva 
încadrat în zonă din punct de vedere mobilier comercial, aşa 



se spune pe româneşte, adaptat într-o zonă cu specific istoric, 
care trebuie să se încadreze din punct de vedere al zonei, nu 
tonete sau ce ai scris acolo. Unul dintre ele, care este şi legal, 
că nu poţi să-i impui unui comerciant sau unei firme nişte 
condiţii care contravin legii şi nu poţi să faci lucrul ăsta, că 
atunci faci discriminare şi vine altcineva şi spune că forţezi 
lucrurile şi încalci legea. Deci trebuie să faci în aşa fel încât 
să şi punem în aplicare ceea ce hotărâm, că dacă punem 
condiţii care sunt în afara legii, vine cineva şi contestă şi 
chiar că nu facem nici o treabă din punctul ăsta de vedere.  

Domnul Consilier -  Popa Răzvan „Cele două 
amendamente erau în felul următor: să nu se dea posibilitatea 
subînchirierii, iar în caietul de sarcini se vorbea doar de 
cesiunea contractului, nu de subînchiriere, iar un 
amendament… era vorba de prelungirea, fără licitaţie, după 
expirarea termenului de 3 ani şi am cerut să se reia licitaţia 
după trei ani şi să se completeze şi cu sintagma subînchiriere, 
nu doar cesiune”. 

Domnul Primar -  George Scripcaru “Corect! Da, e 
minim un an, maxim cinci ani, şi atunci pe mijlocul de trei ani 
de zile cred că e un lucru corect. E o chestiune de nuanţă, care 
va fi reglată de colegii de la departamentul juridic, în aşa fel 
încât, ceea ce este prevăzut acolo, să se încadreze şi din punct 
de vedere juridic, ca să nu avem o problemă după aceea de a fi 
pusă în aplicare. Dar o să ne mai consultăm pe tema asta, ca să 
le punem în regulă. Dacă e aşa cum ai spus-o în comisie, 
contravine unor prevederi legale şi trebuie doar… e o 
chestiune de nuanţă care trebuie încadrată din punct de vedere 
al lucrului scris, adică să fie din punct de vedere juridic, şi 
atunci doamna Dicu de la juridic le ia în calcul”. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3, 5 

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

Punctul nr. 85 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului 
aferent construcţiei, situat în Braşov, str. Alexandru 
Vlahuţă nr. 59, către Mobila Sercom SCM. 
 
 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv 
precizează că s-a votat în unanimitate. 



 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 şi 

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

 
Punctul nr. 86 - RETRAS 

 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 
înscris în C.F. nr. 134491,  nr. top. 2110/1/2, situat în 

Braşov, Calea Poienii f.n. 

Punctul nr. 87 
 
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 cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 88 
 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în 
Braşov, str. Uranus nr. 1 
 

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

 

Punctul nr. 89 
 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în 
Braşov, str. Lungă nr. 172. 
 

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

 

Punctul nr. 90 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 678 din 18.12.2014 privind înscrierea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat 
Braşov, str. Laminoarelor - tronson I. 
 



Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5,   
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 91 
 
Proiect de hotărâre privind menţinerea constituirii 
Municipiului Braşov ca parte civilă în dosarul penal nr. 
12/P/2013 privind prejudiciul produs ca urmare a derulării 
achiziţiei publice „Interconexiune reţea transport apă 
fierbinte, zona Nord Braşov”. 
 

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

 
  
Domnul Primar - George Scripcaru răspunde 

interpelărilor făcute de domnul consilier Macedonschi. 
 “Da… referitor la acel Centru de Excelenţă care a fost şi 
în discuţia dumneavoastră  în perioada trecută, astăzi am 
aşteptat de la Consiliul Judeţean, care de asemenea a avut 
şedinţă şi urma să emită o hotărâre de consiliu judeţean, 
pentru că în proiect era şi Consiliul Judeţean ca entitate 
inclus. Dimineaţă am avut o discuţie cu executivul Consiliului 
Judeţean, care din păcate nu doresc să participe la constituirea 
acestui Centru de Excelenţă pentru învăţământ. Pe cale de 
consecinţă, noi trebuie să revenim acuma şi să refacem 
structura acestei instituţii, e o chestiune de procedură care 
trebuie să fie refăcută, şi să rămânem doar noi, ca şi entitate 
administrativă care să participe, să finanţeze şi să constituie 
acest centru. Aici e şi o chestiune de finanţare, banii privind 
acest centru nu pot să fie luaţi din cotele defalcate de TVA pe 
plata salariilor privind profesorii sau cadrele didactice, va 
trebui constituit un standard de cost pentru elev, va trebui să 
vedem ce facem cu elevii care sunt din afara Municipiului 
Braşov şi care vor fi incluşi în acest centru şi care va fi 
bugetat doar de către municipalitate şi să vedem dacă şi cum 
se poate face acest lucru, însăşi noţiunea de centru judeţean… 
nu poate să fie centru judeţean şi să nu fie judeţul şi să fie 
numai municipiul care să participe şi la amenajare, la dotare, 
la finanţare, la bugetare, aici va trebui să fie o decizie şi vis-
à-vis de structura acestui centru, din punct de vedere personal, 
pentru că tot Consiliul Local va trebui să numească directorul, 
să numească… ce ştiu eu, personalul auxiliar, va trebui o 
organigramă, care să fie discutată, să fie armonizată şi să fie 



aprobată de către Consiliul Local, practic este ca o unitate de 
învăţământ nouă şi care trebuie să fie înfiinţată… îmi pare rău 
că cei de la judeţ nu au înţeles importanţa acestui centru şi să 
participe la cofinanţarea acestui centru. De-asta este situaţia 
asta pe care o avem astăzi, pentru că altfel riscam să mergem 
într-o direcţie greşită şi după aceea să nu putem să 
funcţionăm, să revenim şi să ne complicăm inutil. O să fim în 
luna ianuarie, în şedinţa din ianuarie cu ceea ce trebuie să fie 
repus pe ordinea de zi ca şi structură de proiect de hotărâre şi 
sigur că lucrurile vor putea să fie funcţionale şi în acest fel. 
Conform Legii 215, domnul Macedonschi, Primarul poate să-şi 
delege atribuţiile cum doreşte, când vrea şi cui vrea. Şi cel 
căruia îi deleg atribuţiile semnează pentru Primar. Aşa că dacă 
aveţi neapărat dorinţa să semnez eu personal orice înscris sau 
orice material, cu mare plăcere vă dau un autograf la orice oră 
din zi şi din noapte, cu foarte mare plăcere. Aşa că… da… şi 
consideraţi că e şi o chestiune de respect. Nu pot eu să-i deleg 
atribuţiile domnului Bucur sau doamnei Durbacă şi să vin să 
spun: ţi-am delegat atribuţiile, dar aici dă-te la o parte, că 
semnez eu! Aşa că din punctul ăsta de vedere lucrurile sunt în 
regulă şi credeţi-mă că sunt exact aşa cum spune la procedură! 
Din punct de vedere al… iarăşi… acuma noi vrem să ne 
acomodăm cu efervescenţa asta aşa, de a vorbi şi de a spune 
lucruri care sunt discutate şi să fie repetate pentru ca să dea 
bine. Noi am discutat şi în comisie vineri, când ne-am dus să 
măsurăm şi strada aici, la Modarom şi să câştig pariul pe care 
l-am pus cu Braun că strada este, din punct de vedere al 
dimensiunilor, exact aşacum spune Codul Rutier, cu două 
benzi de circulaţie, cu trecere de pietoni, cu săgeată pe sens, 
cu încadrarea din punct de vedere al regulilor de circulaţie. 
Îmi pare rău că n-am mers împreună acolo şi mai câştigam 
încă un pariu ca să vă arăt că ştiu despre ce este vorba…. Eu 
vorbesc acuma, şi nu vreau să intrăm într-un dialog, doare 
vreau să vă răspund! Toate aceste modificări de trafic, de 
exemplu modificare de trafic de la Modarom înspre 
Dobrogeanu Gherea are la bază un lucru care îl ştim cu toţii, şi 
anume parcarea de la Spitalul Militar. Acea parcare a fost dată 
în folosinţă şi a trebuit să fie corelate şi sensurile de 
circulaţie, intrările – ieşirile din parcare, atât dinspre partea 
de jos, de la spital, cât şi partea superioară de la Pictor Pop. În 
acest sens, sensurile de circulaţie de pe Pictor Pop, Ecaterina 
Varga, Dobrogeanu Gherea, intersecţia cu Castelului şi cu 
sensul de circulaţie cum era înainte dinspre Modarom înspre 
Dobrogeanu Gherea poate ar fi bine să întrebaţi pe unii care 
vin din Răcădău înspre oraş şi să vedeţi că dimineaţa era 



blocajul aici, la Castelului, cu capăt în Tâmpei, în Răcădău. 
Am făcut în aşa fel încât să fluidizăm circulaţia plecând de la 
parcarea de la Spitalul Militar, fluidizarea circulaţiei a avut la 
bază un studiu de trafic care a fost făcut de către Poliţia 
Rutieră, şi de asemenea am dat şi posibilitatea ca să ajungi şi 
spre Dobrogeanu Gherea, trebuie doar să faci un ocol pe la 
Teatrul Dramatic, şi să mai parcurgi câţiva metri ca să ajungi 
la intersecţia de la magazinul Star să te încadrezi pentru 
stânga, să o iei pe Dobrogeanu Gherea să ajungi în Răcădău. 
Şi toate acest lucruri nu le-au făcut aşa unii să se afle în 
treabă, au fost discuţii în comisia de circulaţie, cu Poliţia 
Rutieră, cu biroul Poliţiei Rutiere de la Poliţia Locală şi cu 
toate celelalte instituţii…” 

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian precizează 
că traficul mare,  este dimineaţa, când se aduc copiii la şcoală.  

Domnul Primar - George Scripcaru “Numai un pic, 
totul are o logică! Asta a fost justificarea şi decizia asta cred 
că este una bună, firească şi logică care a răspuns şi unor 
necesităţi, şi într-adevăr, şi cetăţenii de pe Dobrogeanu 
Gherea sunt cetăţeni ai Municipiului Braşov. Şi dacă au făcut 
o reclamaţie, trebuie să ţii cont şi de această reclamaţie la 
multe sute de oameni de pe Dobrogeanu Gherea. Şi nu trebuie 
diferenţiaţi aşa, că ne place sau că nu ne  place. Şi am încercat 
să rezolvăm toate aceste lucruri, să răspundem şi acestor 
reclamaţii, şi să avem o corelare detrafic logică şi încadrată 
din punct de vedere rutier. Şi toate aceste aau la bază 
procesul-verbal şi decizia comisiei de circulaţie din care face 
parte Poliţia Rutieră şi alte persoane abilitate în acest sens 
care se ocupă cu aşa ceva. De asemenea, la traseul sau la 
sesizarea de pe Tânăra Gardă, sau de la intersecţia de acolo, 
de la Poliţie,  a avut la bază o solicitare a Poliţiei Rutiere, 
care a făcut acest demers şi cu care a venit în comisia de 
circulaţie, eu personal, dacă pot să îmi permit, aşa, am şi spus 
că nu văd rostul acesta, dar comisia de circulaţie dacă a 
discutat o dată, de două ori, de trei ori, în comisia de 
circulaţie, că şi în comisia de circulaţie se iau decizii, nu se 
impun, şi nimeni nu forţează o decizie împotriva sau faţăd e 
altcineva. Dacă sunt puncte de vedere contradictorii se discută 
şi se găsesc cele mai bune soluţii şi până la urmă se aplică 
decizia comisiei de circulaţie. Şi acolo a avut ca şi decizie la 
bază tot o discuţie şi o hotărâre a comisiei de circulaţie. Din 
punct de vedere al responsabilităţilor, aţi văzut dacă am 
cheltuit, dacă aţi trecut acolo într-un raport financiar că aţi 
cheltuit 3, 2 miliarde pentru promovarea Jocurilor Olimpice de 
Tineret de Iarnă, că aţi contribuit la acest proiect, şi aţi 



participat din acest punct de vedere, Municipiul nu a cheltuit 3 
miliarde două sute pentru acest lucru şi o echipă a lucrat fără 
să fie bugetată şi a făcut lucrul ăsta în orele de servici, la 
muncă, aici, în Primărie, ca şi funcţionar. Şi n-a cheltuit 3, 2 
miliarde de lei. Şi din acest punct de vedere cred că am făcut 
un lucru bun şi colegii care au fost la Kuala Lumpur în 
Malaesia au avut posibilitatea să vadă ce înseamnă să participi 
la o competiţie mondială unde să fii într-o finală cu o ţară 
importantă şi să susţii un proiect în faţa multor ţări de pe acest 
glob pământesc, dar la care România a fost reprezentată de 
către echipa de la Braşov şi a avut o prezentare foarte bună şi 
apreciată de către mulţi şefi de comitete olimpice şi delegaţii 
din străinătate care i-au întrebat dar voi nu sunteţi însoţiţi 
de… şi dl. Leonte sau cine a fost… sau care aţi fost acolo, 
poate să vă spună că delegaţia Marii Britanii sau alte delegaţii 
au fost însoţiţi de primul-ministru, David Cameron sau de 
vicepremierul Chinei sau de oameni la acest nivel. Faptul că 
de la Braşov am promovat România în lume, faptul că de 
Braşov şi de România au aflat delegaţii şi ţări importante din 
lumea asta cu această ocazie, pentru Braşov este un câştig. Şi 
din acest punct de vedere trebuie să-i pe cei care au lucrat la 
acest proiect, pe cei care au făcut un efort în acest sens, şi 
care au făcut până la urmă o imagine plăcută, frumoasă, 
României şi Braşovului. Aşa că a negativiza tot timpul ceea ce 
fac alţii şi doar ceea ce face o persoană care se laudă că a 
cheltuit trei miliarde două sute pentru promovarea acestui 
eveniment, că faci o poză în Piaţa Sfatului şi zici că eu susţin 
şi asta costă 3, 2 miliarde… nu vă supăraţi, aici este aşa… o 
diferenţă imensă din acest punct de vedere, dar asta e viaţa 
până la urmă, dacă poţi să te autoapreciezi sau să recunoşti că 
mai eşti şi ineficient, asta ţine de persoană şi de caracter. 
Acelaşi lucru este şi cu… şi aţi văzut ce discuţii au apărut şi 
cu… după decizia cu Capitala Culturală Europeană. Sunt 
lucruri care se pot spune, şi sunt lucruri pe care aşa, în 
amănunt, detaliind, poate că nu sunt lucruri bune şi plăcute 
pentru noi. Acest proiect a fost apreciat foarte mult şi foarte 
bine de către membrii juriului din… acei membri care nu erau 
din ţară, care erau din alte ţări, din străinătate, şi care au 
apreciat acest proiect al nostru, la care la fel, n-am cheltuit 
milioane de Euro ca alţi candidaţi, nu am avut consultanţi din 
străinătăţi aşa ca să dea bine şi să cheltuim la fel multe 
milioane de euro, şi am făcut acest lucru cu o echipă de la 
Braşov, cu tineri entuziaşti de la Braşov şi cred că am făcut o 
treabă bună, aţi văzut discuţiile care au apărut acuma vis-à-vis 
de cei doi membri ai juriului care erau în juriu şi care au nişte 



incompatibilităţi cât casa. Pentru că ei au fost parte în 
celelalte proiecte ale celorlalţi candidaţi şi dacă pot să vă spun 
aşa, deşi e un detaliu acuma care se poate spune, din membrii 
juriului care audiau competitorii, singurii care nu erau 
interesaţi de proiectul de la Braşov când puteau să pună 
întrebări, să ceară detalii, sau să îşi arate măcar surprinderea, 
curiozitatea sau neplăcerea erau cei din partea noastră, două 
doamne din partea Ministerului Culturii care aveau o problemă 
de cincompatibilitate şi din punct de vedere uman faţă de un 
membru al echipei de la Braşov pentru că era muzeograf şi 
director de muzeu ca şi ele şi care e mai eficient şi mai capabil 
poate decât ceilalţi, să zic aşa, care făceau parte din povestea 
asta. Aşa că mai lăsaţi-o cu de-astea că nimeni… că toţi sunt 
proşti, sunt nişte ineficienţi, toţi sunt iresponsabili. Limba 
română e un pic mai grea pentru unii, văd, că nu înţeleg despre 
ce este vorba şi eu nu am spus lucrul ăsta, am dat o chestiune 
de detaliu aşa, ca să îţi dai seama despre ce discutăm aici.  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, vă mulţumesc pentru 
2015, a fost un an destul de complicat şi de implicat, de 
sărbători şi de final de an e bine să fim mai buni, să lăsăm 
lucrurile mai puţin plăcute deoparte şi să închidem acest an cu 
gânduri bune. Pentru că este un final de an şi un început de an 
electoral, acuma sunteţi mulţi care v-aţi depus candidaturile şi 
vreţi să fiţi primari, eu vă urez succes mult la toţi, să fiţi 
Primari în 2016, m-aş bucura să fie cineva Primar care să 
continue proiectele importante ale Braşovului, să înfiinţeze şi 
să iniţieze alte proiecte, şi să ducă Braşovul mai  mult şi mai 
sus şi mai departe acolo unde trebuie din acest punct de 
vedere. Aşa că… dar cred că dacă am fi mai pozitivi şi mai 
constructivi în ceea ce ne propunem şi din postura de doritori 
de candidatură cred că ar fi mult mai bine şi am avea de 
câştigat cu toţii. Negativismul să ştiţi că nu aduce puncte! Şi 
aici este o chestiune la fel, de strategie şi de… cum să spun 
eu, de gândire politică. Încă o dată vă urez tuturor care sunteţi 
prezenţi şi altora care nu sunt prezenţi aici Sărbători Fericite, 
să ne bucurăm de final de an, să ne bucurăm de începutul 
anului 2016 şi mult succes celui care va fi Primar în 2016 aici, 
în această locaţie, în această instituţie, numită Primăria şi 
Consiliul Municipal Braşov. Cred că am fost destul de succint, 
să spun aşa, din acest punct de vedere, vă mulţumesc încă o 
dată, chiar dacă am avut probleme şi am avut dispute în 2015, 
e bine să le dăm deoparte şi să gândim cu sufletul mai bun în 
2016. La mulţi ani la toată lumea!”  
  
     



 
 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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