
 

    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  15 ianuarie 2016 
 
 
            Şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de  15 ianuarie  2016,  
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 “Transilvania Expres” în  data 
de 9 - 10 ianuiarie 2016. 
 

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae 
Paraschiv  face prezenţa, din totalul de 26 de consilieri sunt 
prezenţi 23. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai Ioan, 
domnul consilier Mara Iulian 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 32 de puncte, două 
puncte retrase, punctul nr. 11, punctul nr. 31, iar pe ordinea de 
zi suplimentară se află 7 puncte, şi se aprobă cu unanimitate. 
 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot,  
procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 
2015, care se aprobă în unanimitate. 

                                     
 
 
 
 



 
INTERPELĂRI  

 
Domnul Consilier – Leonte Cătălin se referă  la aspectul 

legat de impozitele şi taxele locale aprobate într-o şedinţă de 
consiliu local din  anul anterior şi cred că s-a făcut o eroare şi 
nu s-a ţinut cont de prevederile unei legi speciale, respectiv 
Legea nr. 341/2004, care acorda revoluţionarilor,  exonerarea 
de la plata taxelor şi impozitelor pe terenuri şi clădiri, ori 
hotărârea de consiliu local, ca şi forţă juridică, este inferioară 
unei legi, ca urmare pentru şedinţa următoare îi roagă pe 
colegii de la impozite şi taxe să verifice din punct de vedere 
legal cum se poate amenda hotărârea şi să se repare această 
eroare. 

  
Domnul Consilier -   Macedonschi Cristian face două 

interpelări: prima este legată de trecerile de pietoni, respectiv,   
trecerile de pietoni din Braşov nu sunt sigure şi trebuie 
iluminate mult mai puternic, au avut loc deja trei accidente pe 
trecerile de pietoni cu două victime omeneşti.  

Aceste treceri trebuie să fie iluminate foarte bine, să fie 
ca nişte insule de lumină, iar cei care conduc, să vadă de 
departe aceste treceri. 

A doua interpelare: vor fi făcute 7 sensuri giratorii noi la 
Braşov, două în Poiană şi 5 la Braşov şi aduce în discuţie 
faptul că a avut loc o dezbatere publică pe planul de mobilitate 
urbană unde specialiştii care au venit din Anglia special, acel 
studiu a costat un milion de euro plătit de Berd, au anunţat că 
ar trebui să se reducă sensurile giratorii, fiindcă sunt 
periculoase.  

În acel plan care a fost votat la ultima şedinţă, erau 
trecute 7 sensuri reducerea sensului giratoriu de la Aro, Casa 
Armatei, 13 Decembrie, Aurel Vlaicu, Gară, Toamnei… Calea 
Bucureşti. Crede că ar trebui să se analizeze pentru ce s-a mai 
făcut acel plan de mobilitate urbană sustenabilă, domnul 
Atomei a fost coordonatorul acestui proiect.  

Domnul consilier a împărţit la toată lumea  o solicitare, o 
împuternicire, care a şi fost înregistrată.  

Totodată, mai întreabă ce s-a întâmplat cu cablurile 
electrice de cupru de la liniile de troleibuze şi de tramvaie, cu 
liniile de cale ferată de la tramvaie şi cu piatra cubică din 
oraş. 

 
 
 



Preşedintele şedinţei - domnul Sârghie Ovidiu 
precizează faptul că, la o  interpelare scrisă, domnul consilier 
va primi un răspuns în scris. 
 

Domnul Consilier - Popa Răzvan  solicită executivului, 
în ceea ce priveşte taxele şi impozitele locale să se organizeze 
o întâlnire cu fundaţiile şi asociaţiile din Municipiul Braşov, 
care desfăşoară activităţi în municipiu şi pentru cetăţenii 
municipiului Braşov pentru a găsi o soluţie pentru scutirea la 
impozitul pe clădiri, pentru că aceste organizaţii nu fac profit, 
şi sumele pe care ar trebui să le plătească sunt foarte mari, iar 
banii aceia ar putea fi folosiţi în scopurile pe care le au în 
desfăşurarea activităţii. Poate chiar săptămâna viitoare sau la 
începutul săptămânii celeilalte ar fi indicat să aibă loc această 
discuţie, chiar dacă termenul până la care se pot plăti 
impozitele este luna martie a acestui an. 

Şi o a doua chestiune este legată de circuitul proiectului 
de hotărâre pe care un grup de consilieri l-a depus acum 
aproape o lună, iar materialele ar fi trebuit să ajungă la 
comisii, cu rapoarte din partea compartimentelor de 
specialitate. 

 
Domnul Consilier -  Adrian Atomei  informează  cu 

privire la proiectul domnului Răzvan Popa, că a fost semnat de 
către mai mulţi consilieri locali dintre care membrii ai 
comisiei economice fiind vorba de o chestiune care se 
analizează din punct de vedere economic, chiar la acea vreme 
a spus că nu se cunoşteau toate detaliile, ca şi iniţiativă orice 
lucru care ţine de scăderea unor taxe, impozite, ar trebui să 
aibă în spate o analiză atentă. Ulterior a fost informat că din 
membrii comisiei economice câteva persoane şi-au retras 
aceste semnături şi ţinând cont de faptul că din acest punct de 
vedere tot comisia economică este cea care face o analiză 
aprofundată asupra oportunităţii şi pe urmă comisia juridică a 
legalităţii unor astfel de iniţiative, ca atare după această 
informare şi consilierii locali ai grupului ALDE au făcut o 
adresă prin care am retras susţinerea acestui proiect în forma 
propusă şi s-a  cerut  punctul de vedere al comisiei economice 
cu privire la oportunitatea din punct de vedere financiar şi 
totodată un studiu asupra contractului care există pentru a 
putea vedea dacă un astfel de proiect este fezabil 

 Iar cu privire la planul de mobilitate, ar fi bine dacă s-ar  
studia mai în aprofunzime detaliile tehnice din acel plan de 
mobilitate, nu se specifica nicăieri scoaterea acelor sensuri 
giratorii, sunt  nişte analize într-un anumit context şi simulări 



care se fac. Acest plan de mobilitate nu este doar un document 
scris, acest plan de mobilitate are în spate un soft, un soft care 
este updatat şi prelucrat de nişte specialişti, iar în baza 
analizelor făcute în acel soft totodată s-a scos în evidenţă 
necesitatea în anumite zone şi inclusiv în respectivele 
intersecţii că implementarea unui astfel de sistem ar ajuta la 
fluidizarea traficului, chestiuni care ţin pe urmă de măsuri, de 
viteză, în schimb absolut toate lucrurile care se vor face la 
nivel de infrastructură pe viitor în municipiul Braşov şi în 
zona metropolitană au în spate şi acest calcul, dar suntem în 
perioada în care acel soft se apdatează.  

Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian  spune că nu 
numai că l-a citit, dar a şi vorbit cu specialiştii care l-au făcut. 
Specialiştii din Anglia apreciau că intersecţiile menţionate, 
cele şapte sensuri giratorii, nu asigură nivelul minim de 
serviciu. 

Domnul Consilier - Popa Răzvan  precizează că,  
proiectul de hotărâre despre care a vorbit, trebuie să-şi 
continue circuitul cu sau fără semnăturile celor care şi le-au 
retras astăzi. 

Domnul Consilier - Ionescu Lucian îi dă dreptate 
domnului consilier, din punct de vedere al circuitului şi al 
drumului care trebuie parcurs de un proiect de hotărâre, chiar 
dacă au rămas doi semnatari în loc de zece.  

Acest proiect de hotărâre care aprobă şi clarifică foarte 
mult problema reducerii tarifelor, din punctul de vedere al 
semnatarilor, nu a fost semnat şi girat de comisia economică. 
Fiecare consilier, în calitate de consilier, indeiferent unde era 
membru sau unde este membru, în ce comisie, a semnat aşa 
cum a crezut şi cum s-a documentat. În mod normal, 
documentarea se face înainte, în timpul şi după. A ajuns 
problema şi la comisia economică, şi personal a solicitat un 
punct de vedere al executivului, care a fost discutat în trei 
comisii de specialitate, iar pentru a preveni, posibile surprize, 
este bine ca proiectul să îşi urmeze cursul. Nu este momentul 
să se creeze nişte disfuncţionalităţi prin  nerespectarea Legii 
nr. 215/2001, din nici un punct de vedere şi adaugă faptul că, 
nu ştie dacă vreun domn consilier a semnat ca membru al 
comisiei economice, a semnat că e consilier. 
 

 
 
 
 
 



* 
 

RĂSPUNSUL DOMNULUI PRIMAR LA INTERPELĂRI  
 
 

Domnul Primar -  George Scripcaru  face referire la 
câteva chestiuni punctuale, care pot fi luate ca răspuns din 
partea executivului. Proiectul de hotărâre iniţiat un număr de 
nouă consilieri, care până la urmă au rămas patru consilieri,  
au cearut câteva detalii şi au spus că s-au lămurit din acest 
punct de vedere şi consideră că solicitarea respectivă nu se 
poate aplica, nu se justifică. Acel răspuns s-a primit la comisia 
economică şi  este valabil pentru toţi consilierii. 

Toate comisiile sau toţi consilierii să considere că acela 
este un punct de vedere al executivului, e doar o chestiune de 
corelare care trebuie luată în calcul. Toate datele sunt 
explicate în amănunt, este vorba despre o prestaţie, un 
contract, care are la bază o licitaţie, Ordonanţa nr. 34, care a 
parcurs toate procedurile. Anul acesta, din contră, s-a respins  
solicitarea operatorilor de salubritate care au cerut să 
actualizăm indicele de inflaţie, curs euro, indicele de 
statistică. În ultimii ani aceşti indicatori n-au fost actualizaţi 
şi s-a respins această solicitare, şi dacă cumulăm toţi aceşti 
indicatori pe ultimii ani ar fi de fapt o scădere mai mare de 
10% decât este vorba în materialul respectiv.  

Dar e bine că cel puţin să fie corelate din punctul ăsta de 
vedere şi să se înţeleagă că nu are cineva ceva împotrivă 
reducerea unui tarif sau scaderea unui preţ că unii vor şi că 
alţii nu vor, de fapt, clişeul acesta este specific campaniilor 
preelectorale şi electorale.  

Referitor la materialul de la revoluţionari, privind 
impozitele şi taxele şi anumite facilităţi care sunt în acel 
material, se va primi un punct de vedere de la Direcţia Fiscală 
şi în funcţie de acest punct de vedere care va fi corelat cu 
prevederile legale ale codului fiscal, Consiliul Local va lua o  
decizie într-un fel sau altul. 

Cu privire la  acele imobile sau la acele lucruri la care a 
făcut referire dl. Popa, e o chestiune legată tot de Codul 
Fiscal, care trebuie să  fie discutată, ca să fim pe lege. Iar 
legat de trecerile de pietoni ieri a avut loc comisie la care au 
participat şi o parte din domnii consilieri. 

Domnul Primar, mai adaugă faptul că, domului  
Macedonschi i-a explicat în detaliu ceea ce a spus astăzi şi 
precizează că oricând stă la dispoziţie pentru orice detaliu, 
orice amănunt, se poate vorbi şi cu direcţia de specialitate, şi 



cu Poliţia Locală şi Rutieră, şi Poliţia cealaltă, şi cu I.S.C. –
ul, şi cu orice persoană sau instituţie implicată în ce înseamnă 
chestiuni de reglementare pe raza Municipiului Braşov. 

 Planul de mobilitate este un document parcurs de toţi cei  
interesaţi, am fost partea executivă sau de specialitate din 
Primărie, am fost parte în acest grup de lucru şi am stat la 
dispoziţie cu detalii şi cu amănunte care au fost solicitate de 
către specialiştii stabiliţi de Banca Europeană de 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, B.E.R.D.-ul a finanţat acest plan 
de mobilitate urbană la nivelul Municipiului Braşov, a devenit 
un plan de mobilitate oficial la nivelul Municipiului Braşov, 
care are multe componente şi care sta la baza P.I.D.-ului 2014 
– 2020, pe componenta acestui plan de mobilitate se vor 
accesa foarte mulţi bani pe componente prevăzute în acest 
plan de mobilitate.  

Material scris, va fi transmis la R.A.T. şi de acolo se vor 
da toate detaliile şi amănuntele din acest punct de vedere.  

Totodată, domnul Primar îşi exprimă rugămintea ca de 
săptămâna viitoare, să se încerce echilibrarea bugetului, s-a 
încercat în această săptămână să se construiască bugetul pe 
2016, iar în data de 02 februarie, nu mai târziu de 2 februarie, 
pentru că trebuie să fie aprobat bugetul  

Privind discuţiile cu BERD-ul: Municipiul Braşov a 
închis o componentă de finanţare cu B.E.R.D.-ul de 15 
milioane de Euro, s-au returnat aceşti bani, ultima rată anul 
trecut, pentru Regia de Transport. În momentul de faţă este un 
grad de îndatorare foarte permisiv şi Municipiul Braşov poate 
să acceseze o finanţare să fie parte în acest proiect numit 
aeroport, cu ce înseamnă o structură de finanţare foarte 
consistentă.  

După obţinerea  rating-ului de la Agenţia de Rating Fitch 
care ne-a confirmat un rating bun pentru Braşov, Municipiul 
Braşov poate să acceseze şi pentru aeroport finanţare, să fie 
parte acolo, cu 10, cu 20, cu 25 de milioane, se poate face 
acest lucru, cum de asemenea se poate accesa şi o finanţare şi 
să se discute şi pentru flotă la Regia de Transport. 

Referitor la adresa domnului  Răzvan Popa, care ajuns 
astăzi în mapă şi pentru Consiliul Local privind  Restaurantul 
vechi de la Pietrele lui Solomon, domnul primar spune că a 
discutat personal cu proprietarul şi i-a solicitat, i-a propus 
acest lucru acuma trei – patru ani să-l cedeze, să se găsească o 
soluţie, dar a  spus că are în plan să facă acolo investiţii, 
dumnealui nu este proprietar numai pe restaurantul acela, ci  
este proprietar pe o suprafaţă foarte mare acolo, i-a propus şi 
varianta unui schimb, dar nu se poate forţa mâna omului. 



De asemenea, există o discuţie cu Consiliul Judeţean, şi 
tot Consiliul Local pe urmă va trebui să aibă un proiect de 
hotărâre care să fie aprobat cu ceea ce înseamnă chestiuni 
patrimoniale: Casa Sfatului şi alte imobile pe raza 
Municipiului Braşov care sunt proprietatea Municipiului 
Braşov. În cartea funciară, la poziţia de proprietate figurează 
comuna Braşov proprietar. Există Hotărârea de Guvern 972 din 
2002 care reglementeză domeniul public al comunităţilor în 
România. E un maldăr de hârtii, un snop de hârtii care 
începând de la metri, stânjeni, la lanuri de porimb, livezi, 
pomi fructiferi şi alte asemenea văi şi văioage, sunt trecute 
acolo ca şi amplasamente şi ca proprietate a localităţii. În 
acest document oficial, care e legal, H.G. 972, figurează la fel, 
proprietar comuna Braşov, dar figurează şi Consiliul Judeţean 
în acelaşi timp, cu drept de administrare a acestor imobile. 
Soluţia ca să se intre într-o anumită  formulă de legalitate dar 
şi de normalitate, pe lege, acest lucru domnul Primar  l-a făcut 
de ani de zile: a trimis Consiliului Judeţean, şi ne obligă şi 
Curtea de Conturi, când trebuie să se reglementeze 
patrimoniul municipiului. S-au trimis Consiliului Judeţean 
adrese, solicitări, să emită material, referat, către Guvern, 
pentru emiterea unei hotărâri de Guvern, care să reglementeze 
situaţia privind anumite imobile de pe raza Municipiului 
Braşov care se regăsesc în proprietatea municipiului, dar în 
acelaşi timp în HG 972 sunt la fel, tot la municipiu, dar sunt 
în acelaşi timp şi la Consiliul Judeţean în administrare sau la o 
entitate numită muzeu. După ce Guvernul emite o asemenea 
hotărâre şi se reglementează situaţia asta din punct de vedere 
al H.G. 972, Municipiul Braşov, prin Consiliul Local care 
administrează domeniul public şi patrimoniul municipiului, 
poate să dispună, după aceea, într-un anumit sens şi să spună: 
se dă în folosinţă  Muzeului de Istorie, se dă în folosinţă 
gratuită Consiliului Judeţean, se dă în folosinţă unei entităţi, 
Consiliul Local dispune într-un sens sau altul, cum a făcut şi 
cu Spitalul Tractorul sau cu Spitalul Astra, când Consiliul 
Local a hotărât că dă în folosinţă şi în exploatare spitalului 
judeţean de urgenţă, pentru că municipiul Braşov e proprietar 
pe Spitalul Astra şi pe Spitalul Tractorul şi pe Spitalul 
Mârzescu.  

Trebuie să se parcurgă procedura aceasta, a avut loc o 
discuţie zilele trecute la fel, cu Consiliul Judeţean, Consiliul 
Judeţean trebuie să emită o hotărâre de consiliu judeţean în 
acest sens, să-şi scoată din activitatea lor, să diminueze, 
această poziţie din 972, Consiliul Judeţean să facă la Prefect 
demersul, Prefectul la Guvern să emită o hotărâre de Guvern, 



se rectifică, se modifică, noi punem în aplicare hotărârea de 
Guvern. 

Totodată, îi răspunde doamnei din Răcădău, cu privire la   
P.U.Z.-ul din Răcădău, nu se va emite o autorizaţie de 
construcţie dacă nu sunt îndeplinite condiţiile. 

 
 
 

* 
 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ  
 
 

Punctul nr. 33 (1 suplimentar) 
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea colectivului de 
coordonare şi supervizare pentru delegarea gestiunii prin 
concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi 
exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de 
reşedinţă, sau care sunt concesionate, de pe domeniul 
public 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. 34 (2 suplimentar) 
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului de delegare a 
gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, 
organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia 
celor de reşedinţă sau care sunt concesionate, de pe 
domeniul public 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. 35 (3 suplimentar) 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local ce va 
fi facturat populaţiei de S.C. Tetkron S.R.L. pentru energia 
termică livrată începând cu data de 01 ianuarie 2016. 
 

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

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv 
informează Consiliul Local că în susţinerea acestui proiect de 
hotărâre şi în completarea temeiurilor care au stat la baza 
acestui proiect de hotărâre există şi avizul A.N.R.S.C. -ului, 
care a sosit astăzi, şi care confirmă faptul că proiectul de 
hotărâre este legal şi temeinic, îl roagă pe dl. director de la 
Tetkron, dl. Liviu Mosora, să depună un exemplar al acestui 
aviz, pentru că nu este înregistrat la Primărie, să depună un 
exemplar la Secretariat, pentru a se face menţiunea în 
hotărârea care va fi emisă.  
 
Punctul nr. 36 (4 suplimentar) 
 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită 
către Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Braşov, a 
spaţiului situat în Braşov, str. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. 
C 7, cam. 402 

 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat astfel: Comisia 1 a 
avizat cu următorul amendament: La “art. 1” de completează 
cu sintagma “Biroul nr. 1”; comisiile nr. 4 şi 5 au avizat, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 37 (5 suplimentar) 
 
 
Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de 
valabilitate a documentaţiei “P.U.D. – Schimbare funcţiune 
clădire Hotel Poiana în clădire cu funcţiune de locuinţe de 
vacanţă şi hoteliere, compartimentări interioare 
nestructurale, refacere acoperiş, mansardare parţială a 



corpului cu regim de înălţime parter, înlocuire tâmplărie 
exterioară, termoizolaţie exterioară, concesionare teren, 
extindere cu salon de mic dejun, extindere pe verticală 
(deasupra recepţiei)”, Poiana Braşov, str. Valea Dragă nr. 
2, iniţiator Ana Hotels S.A. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2  şi 

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

  
Punctul nr. 38 (6 suplimentar) 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
“P.U.Z. – Construire locuinţe”, în Braşov, str. Mihai 
Viteazul nr. 1G, având ca iniţiator pe Pauliner Sandor 
Tibor. 
 

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

 
Punctul nr. 39 (7 suplimentar) 
 
Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de 
valabilitate documentaţie “P.U.Z. – Construire locuinţe şi 
funcţiuni complementare, str. Agricultorilor nr. 2, Braşov” 
– aprobată prin H.C.L. nr. 3/2011, având ca beneficiar 
Primăria Municipiului Braşov. 
  

   
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2,   

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



Punctul nr. 2 
 

Proiect de hotărâre privind încheierea execuţiei bugetului 
local al Municipiului Braşov pe anul 2015. 
 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 
şi 7,  iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr. 3 
 
Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor 
precedenţi, aferent  instituţiilor publice finanţate în anul 
2016 din bugetul Municipiului Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7,  
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 4 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
565/2015 prin care s-au stabilit impozitele locale, precum şi 
a taxelor speciale pe anul 2016. 
 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
  
Punctul nr. 5 
 
Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 
106/2013  privind aprobarea  organigramei şi a statului de 
funcţii ale  Poliţiei  Locale Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5,   
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
  
Punctul nr. 6 
 
Informare privind Raportul de control având ca temă 
“Situaţia, evoluţia şi modul de gestionare a patrimoniului 
unităţilor administrativ teritoriale aflat în administrarea 
ocoalelor silvice” la Regia Publică Locală a Pădurilor 
Kronstadt R.A. Braşov, pentru anii 2012-2014. 



 
Comisia 1 solicită actualizarea informării şi prezentarea 

măsurilor de ducere la îndeplinire a celor dispuse de Curtea de 
Conturi, inclusiv prin decizia ce urmează a fi emisă. Solicitare 
către Executiv. 
 
 

Punctul nr. 7 
 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor în 
vederea asigurării finanţării Serviciului pentru 
Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov pe anul 2016. 

 
 

 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 participarea Municipiului 
Braşov ca membru al Asociaţiei de Turism Poiana Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3,   
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 9 
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor tronsoane de 
drum cuprinse în P.U.Z. – Construire locuinţe şi funcţiuni 
complementare, zona str. Bârsei Braşov. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2,   
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 10 
 
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea unei străzi cuprinse 
în P.U.Z. – Ansamblu de locuinţe tip vilă şi funcţiuni 
complementare Braşov, zona DN 13, str. Fagurului – str. 
Fântânii – DE 598/5/1 Braşov. 



 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2,   

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

Punctul nr. 11 - RETRAS 
 

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii din 
staţia R.A.T. „Baumax” şi atribuirea denumirii de staţia 

R.A.T. „Leroy Merlin”. 
 

 
Punctul nr. 12 
 
Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 320/2015 
prin care s-a aprobat încheierea parteneriatului între 
Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Consiliul Judeţean 
Braşov, în vederea înfiinţării „Centrului Judeţean de 
Excelenţă Braşov”. 
 
 

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 neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Lungă nr. 113, et. 1, ap. 4, deţinut de Stoian Bogdan. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5,   
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 14 
 
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al 
Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de 
urbanism „Obţinere autorizaţie pentru demolare parţială 
clădire, reorganizare şi etajare locuinţă, refacere poartă de 
acces în incintă” pentru imobilul situat în Braşov, str. 
Lungă nr. 118, deţinut de Apostol Liliana Ana şi Apostol 
Vasile. 



 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2,   

şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
 
Punctul nr. 15 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 580/2015  referitoare la actualizarea şi 
completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 
Municipiului Braşov, cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 
286/1999, republicată (unităţi de învăţământ, terenuri, 
Bazinul Olimpic, Sala Sporturilor, terminale R.A.T.) 

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

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

Punctul nr. 16 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
3.753/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Balogh Csaba – Dionisie. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5,   
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 17 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
2.566/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Hîrjoabă Alexandru – George şi Hîrjoabă Elena – 
Mirabela. 
 

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

 

 



Punctul nr. 18 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
1.740/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Gorun Nicolae. 
 
 

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

Punctul nr. 19 
 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
2.871/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Cazacu Eugen. 
 
 

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

Punctul nr. 20 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
1.659/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Guriuc Dan Călin, Sandu Luminiţa – Virgina, 
Preda Gheorghe şi Preda Dumitriţa. 
 

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

Punctul nr. 21 
 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 
1.418/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
donat de Bizon Ionel – Marian şi Bizon Costinela – Lidia. 
 



Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5,   
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 22 
 
 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
372/2015 republicată, prin care s-au desemnat 
reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 – 
2016. 
 

 
Domnul Consilier - Oprică Adrian 
La Şcoala Gimnazială nr. 12, în locul domnului Werner 

Braunm, îl propune pe dl. Szente. 
 
 
Domnul Primar - George Scripcaru  precizează faptul 

că, domnii consilieri care au copiii la şcolile unde sunt 
membri în Consiliile de Administraţie, nu sunr incompatibili. 

 
 

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

 

Punctul nr. 23 
 
 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 
bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov 
cuprins în Anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată 
(drumuri forestiere). 
 
 

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



Punctul nr. 24 
 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 306/29 
iunie 2012, privind aprobarea numărului, denumirea şi 
componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Municipiului Braşov. 
 
 
 

Preşedintele şedinţei - domnul Sârghie Ovidiu 
Ca urmare a demisiei domnului Bucur Ciprian ca membru 

în comisia 4, intră domnul Toro Tamas. 
 
 

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. 25 
 
 
Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de 
servitute asupra unor imobile. 
 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 26 
 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 
situat în  Sânpetru – Ocolitoare Braşov. 
 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Punctul nr. 27 
 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în 
Braşov, str. Avram Iancu nr. 45. 



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

  
 

Punctul nr. 28 
 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în 
Braşov, Timiş-Triaj fn. (nr. 20). 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  
Punctul nr. 29 
 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în 
Braşov,  str. General Mociulschi nr. 1. 
 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
 
Punctul nr. 30 
 
Proiect de hotărâre privind alipire imobile situate în 
Braşov, Timiş-Triaj. 
 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5  şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
  
 

Punctul nr. 31 - RETRAS 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în 
administrare către S.C. R.I.A.L. S.R.L. a unor imobile – 
str. Dimitrie Anghel nr. 1 
 
 
 
 



Punctul nr. 32 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea 
publică a 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. 
 

 
 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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