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    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  02  februarie 2016 

 

            Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 

convocată pentru data de  02 februarie 2016,  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 ziarele “Transilvania Expres”,  “Monitorul Expres” şi 

“Bună ziua Braşov” în  data de 28 ianuarie 2016. 

  Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  face prezenţa, 

din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 23. Absentează domnul consilier 

Teodorescu Florin Costel, domnul consilier Duţu Tudor Alexandru şi domnul 

consilier Braun Werner. 

          Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.   

          La şedinţă participă dl. Primar George Scripcaru, doamna Viceprimar 

Alexandrina Adina Durbacă şi domnul Viceprimar Ciprian Bucur. 

     Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie  supune la vot  ordinea de zi 

iniţială cu 24 de puncte, două puncte retrase, punctul nr. 2, punctul nr. 16, iar pe 

ordinea de zi suplimentară se află 1 punct, şi se aprobă cu unanimitate. 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot,  procesul - verbal al şedinţei 

ordinare din data 15 ianuarie 2016, precum şi procesul - verbal al  şedinţei 

extraordinare din 25 ianuarie 2016, care se aprobă în unanimitate. 

                                    * 

INTERPELĂRI 

 Domnul Viceprimar –  Bucur Ciprian propune retragerea de pe ordinea de 

zi a punctului 2 al ordinii de zi. 

 Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian  precizează că, punctul nr. 25 are 

avizul şi semnăturile numai ale comisiei 1,  avizele comisiilor  2, 3, 4, 5, 6 şi 7 nu 

sunt semnate. 
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 Domnul Primar -  George Scripcaru  informează că, proiectul de hotărâre se 

referă la înfiinţarea Serviciului Public Salvamont, care trebuie să parcurgă o 

anumită procedură şi se va reveni în şedinţa următoare cu regulament de 

funcţionare şi  organigrama. 

Dl. consilier Macedonschi Cristian spune că fără avize e ilegal. 

 Dl. Primar George Scripcaru precizează că termenul care a fost fixat de 

Curtea de Conturi este finalul lunii martie, şi urmează şi ceilalţi paşi procedurali 

care se referă la aprobarea regulamentului de funcţionare al acestui serviciu şi de 

aprobare a organigramei a acestui Serviciu Public de Salvamont cu personalitate 

juridică, ordonator de credite.  

Dl. consilier Macedonschi Cristian solicită răspuns la ultimele două puncte 

din interpelarea făcută în 27.11., e vorba de evoluţia numerică a Serviciului Juridic 

din subordinea primăriei şi suma anuală din fondul de salarii al persoanelor 

Primăriei Municipiului Braşov destinată juriştilor.  

Dl. Consilier Popa Răzvan cedează timpul de interpelare cetăţenilor din zona 

Tâmpei – Jepilor. 

Dl. Primar George Scripcaru informează că a avut o întâlnire cu dumnealor 

înainte de şedinţă, şi că este vorba despre un document de urbanism care se referă 

la un amplasament, la o zonă pe Jepilor, pentru care s-a făcut şi dezbatere publică. 

Domnul primar îi sfătuieşte să înregistreze acest document la Centrul de Informaţii 

pentru Cetăţeni, pentru ca fiecare consilier să primească acest material şi să vadă 

în detaliu despre ce este vorba. Dânsul precizează că e o sesizare cu un punct de 

vedere al cetăţenilor, care nu sunt de acord să se dezvolte acolo un proiect 

urbanistic, propus pe o zonă de spaţiu verde între str. Jepilor, str. Tâmpei şi lizera 

pădurii.  

  Preşedintele şedinţei - dl. Sârghie Ovidiu doreşte să fie informat de fiecare 

dată cand are loc o prezentare din partea unor invitaţi, în plenul şedinţei.  

* 

Dl. Andrei Blănaru – reprezentantul cetăţenilor  din str. Jepilor precizează 

că este vorba despre terenul din spatele Şcolii nr. 4. Dânsul explică care sunt 

motivele pentru care cetăţenii din zonă nu sunt de acord cu acest proiect urbanistic. 

  Unul dintre motive este distrugerea spaţiului verde. Al doilea, construcţia 

urmează să fie în imediata vecinătate a Şcolii nr. 4, în cadrul căreia operează o 
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grădiniţă şi o creşă. Activităţile didactice şi de învăţământ din aceste unităţi 

urmează a fi afectate de un şantier.  

Dl.Andrei Blănaru – reprezentantul cetăţenilor str.Jepilor informează că 

acolo începe un traseu turistic, către Cabana Postăvarul, care urmează practic a fi 

întrerupt chiar de unde porneşte, ar tăia accesul turistic. Şi un alt punct de vedere 

este afectarea traficului din zona respectivă, zona este foarte aglomerată, strada 

Jepilor acolo este îngustă, accesul este dificil, sunt parcări şi pe de o parte şi pe de 

cealaltă a străzii, şi spaţiile de locuit acolo ar îngreuna şi mai mult traficul în zona 

respectivă, plus tot traficul din zona Răcădău, care iese pe strada Carpaţilor către 

Spitalul Judeţean.     

Dl. Primar George Scripcaru solicită să se depună acest material la 

registratură, şi explică că nu se va defrişa pădurea, nu se va întrerupe traseul rutier 

şi zona respectivă va fi amenajată.  

 

 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

Punctul nr. 25 

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public Local Salvamont.   

Proiectul  de hotărâre a fost avizat în plenul şedinţei Consiliului Local de  Comisiile 

1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 

   ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 

 

Punctul nr. 1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov - anul 2016. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi o abţinere, dl. Macedonschi 

Cristian. 

 

Punctul nr. 2 – RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C 

Tetkron S.R.L. aferent exercitiului financiar 2016. 
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Punctul nr. 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Braşov. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2016 al S.C. RIAL 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. 5 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 226/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Centru 

de Informare Cetăţeni şi Arhivă. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 

  

Punctul nr. 6 

 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 406/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii 

Reabilitare termică şi recondiţionare scara incendiu, imobil situate în Braşov, str. 

Dorobanţilor nr. 4. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 7 

Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de activitate al Directiei de 

Servicii Sociale Braşov pe anul 2015. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 8 

Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului privind acordarea serviciilor de 

asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei de către asociaţii şi fundaţii pe anul 2015. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 

   

Punctul nr. 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor 

personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pe semestrul al II -lea 

2015. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 10 

Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de activitate al Centrului 

multifuncţional de servicii sociale pe semestrul al II -lea 2015 

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 aprobarea Regulamentului de acordare al 

stimulentului educational pentru copii din grădiniţe care provin din familii 

defavorizate. 

 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 încheierii parteneriatului dintre Direcţia de 

Servicii Sociale Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu privind derularea 

activităţilor de asistenţă socială din Municipiul Braşov. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 13 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de pază 

şi ordine publică de către Poliţia Locală Braşov. 

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 stabilirea limitei maxime la consumul de carburanţi 

lunar pentru autoturismele din dotarea Primăriei Municipiului Braşov. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1  şi 5, iar în urma votului a 

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 15 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 205/2013, republicată, prin care 

s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului de Copii “Arlechino”. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 

  

Punctul nr.16 -  RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanţă, asistenţă juridică şi de reprezentare a Filarmonicii Braşov, în litigiile 

aflate pe rolul instanţelor 

 

Punctul nr. 17 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.Z. - Construire 

locuinţe colective, str. Nicolae Labiş nr. 1”, iniţiator/beneficiar S.C. Isaran S.R.L. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

 



 7

Punctul nr. 18 

Proiect de hotărâre privind  documentaţia de urbanism „P.U.Z. - Construire 

locuinţe colective, str. Vasile Alecsandri nr. 1” iniţiator / beneficiar S.C. Parc 

Industrial Uta S.R.L. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 19 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire 

locuinţă, str. Fânului nr. 60 K”, beneficiar Toma Ştefan şi  Toma Teodora. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 20 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, 

a unor spaţii  din Vila Orizont, Poiana Braşov, către Asociaţia 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. 21 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Uniunea Junilor din 

Scheii Braşovului şi Braşovul Vechi a unui spaţiu la etajul imobilului situat în 

Braşov, str. Prundului nr. 1. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 22 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Apollonia Hirscher nr. 9, ap. 13, 

deţinut de Drăgan Adriana. 

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

a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 23 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 121191 Braşov, nr. 

top. 9397/1/1/2/13 

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 aprobarea Asocierii Municipiului Braşov cu Judeţul 

Braşov în vederea încheierii unui parteneriat pentru continuarea obiectivului de 

investiţie „Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav” 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,3 şi 6, Comisia 5 a avizat 

cu amendamentul: La articolul 1 se elimină sintagma “în principiu”, 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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