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    R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

                        BRAŞOV 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a  Consiliului Local Braşov 

din  data  de  26  februarie 2016 

 

 

            Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 

convocată pentru data de  26 februarie 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 ziarele “Transilvania Expres”,  şi “Bună ziua Braşov” în  data 

de 23 februarie 2016. 

 

  Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  face 

prezenţa, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 21. Absentează domnul consilier 

Ionescu Lucian, domnul consilier Duţu Tudor Alexandru şi domnul consilier Braun 

Werner, domnul consilier Ghirdă Mihai Ioan şi domnul consilier Adrian Atomei. 

          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 36 de puncte, trei puncte retrase, punctul nr. 13, punctul nr. 27 şi punctul 

nr. 36, iar pe ordinea de zi suplimentară se află 3 puncte, şi se aprobă cu unanimitate. 

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

ordinare din data 02 februarie 2016 care se aprobă în unanimitate. 
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      * 

INTERPELĂRI 

 

Dl. Consilier Macedonschi Cristian  adresează domnului Primar, 

o interpelare şi nu-i solicită răspuns, ci doreş te un răspuns pentru 

cetăţenii Municipiului Braşov.  

La data de 21.12.2015, a so licitat  să   i   se comunice dispoziţiile 

prin care s-au delegat toate atribu ţiile de Primar al Municipiului 

Braşov. Dl. Consilier Macedonschi consideră că mandatele d -lui Primar 

Scripcaru  sunt lipsite de transparen ţă . Dl.Consilier Macedonschi a 

ajuns la concluzia, văzând actele semnate că , persoana care îl 

reprezin tă  pe dl.  p rimar George Scr ipcaru este doamna Viceprimar  

Adina Durbacă.   

Domnul consi lier Macedonschi face referire la comunicatul 

D.N.A., Serviciul Teritorial Braşov, prin care domnul Primar şi d-na 

Viceprimar au fost trimişi în judecată,  ca urmare a săvârşirii  unor 

infracţ iuni care au păgubit bugetul local,  şi  specifică  că  Braşovul este  

condus de că tre două persoane corupte, caz unic în istoria Braşovului, 

concurând cu  succes la ob ţinerea tit lului de Capitală Europeană  a 

Corup ţiei.  Totodată,  solicită  demisia  domnului Primar şi a doamnei 

Viceprimar din toate funcţiile publice pe care dânsul consideră că  le-au 

dezonorat.  

* 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

Punctul nr. 37 

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită 

către Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (A.D.D.J.B.) a unor 

spaţii situate în Braşov, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7 

 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. 38 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.181/2009 

republicată, privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

  

Punctul nr. 39 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în 

vederea executării lucrărilor de „Construire foişor” pentru imobilul situat în 

Braşov, str. De Mijloc nr. 95A, deţinut de Dobrovolschi Ion şi Dobrovolschi 

Viorica. 

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 respingerea plângerii prealabile formulată de 

S.C.Wagner Grup S.R.L.împotriva H.C.L.nr. 496/2007 republicată, privind 

stabilirea taxei speciale salvamont. 

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

fost aprobat cu  20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă  (dl.consilier Macedonschi 

Cristian). 

 

Punctul nr. 2 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 536/2014 prin care s-au 

aprobat organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului 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. 
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Punctul nr. 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Serviciului Public Local Salvamont. 

 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 acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile 

care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2016. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 5 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 674/2015 privind aprobarea 

standardului de cost pentru serviciile 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 cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 6 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 742/2015 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 cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 7 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 683/2015 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 cu unanimitate. 
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Punctul nr. 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 

indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locală a Pădurilor Kronstadt 

R.A. 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. 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi a destinaţiei de valorificare 

a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2016 din fondul forestier proprietate 

publică a 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. 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a preţului de 

referinţă a masei lemnoase ce se valorifică din fondul forestier proprietate 

publică a 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. 11 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112/2013 prin care s-a 

aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidenţă a Persoanelor Braşov. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 12 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 13/2012 republicată, prin 

care s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Tineret şi Sport 

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

fost aprobat cu unanimitate. Comisia 5 a avizat cu următorul amendament: 

“modificarea se referă la H.C.L. nr.  302/2013 în vigoare la această dată şi nu la 

H.C.L. nr.  13/2012”. 

Punctul nr. 13  RETRAS 

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

Tetkron S.R.L. 

  

Punctul nr. 14 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 589/2015 prin 

care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2016 privind transportul public 

local de călători în Municipiul Braşov. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de circulaţie a 

Consiliului Local  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. 16 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire 

locuinţe colective şi împrejmuire” în Braşov, str. Rozelor nr. 3. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 17 

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a  H.C.L. nr. 

2/2011 privind aprobarea documentaţiei “Reactualizare planuri pentru zona 

cuprinsă între str. 13 Decembrie - B-dul Gării - str. Hărmanului - linia CFR 

Braşov”, având ca beneficiar Primăria Municipiului Braşov.” 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a 

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 18 

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de d-na 

Loday Olga, împotriva H.C.L. nr. 239/2015 prin care s-a aprobat documentaţia 

„P.U.D. - Construire două locuinţe str. Şcolii nr. 5, Braşov.” 

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 acceptarea donaţiei nr. 44/2016 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 

drum, donat de S.C. Terom Braşov 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. 20 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1790/2015 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă 

drum, donat de Kostepe Selahattin. 

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 acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în 

vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire imobil 

locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter” în Braşov, str. Avram Iancu nr. 

55 - 57, iniţiat de S.C. Extructum S.R.L. Braşov. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2 şi 5, iar în urma votului a 

fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 22 

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită 

către Direcţia Fiscală Braşov, a spaţiului situat în Braşov, str. Lungă nr. 14 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

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. 128073 Braşov, 

nr. top. 10503/3/1/2/9. 

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 neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov,  str. George Bariţiu nr. 4, ap. 7 B, 

deţinut de d-na Dima Aurelia Cornelia născută Gherman. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 25 

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. 

 S-au făcut două propuneri în plen, un membru în Consiliul de Administraţie al 

Centrului Local de Excelenţă şi doi membri în Consiliul de Administraţie al 

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă.  

Pentru Centrul Judeţean de Excelenţă, a fost propus de dl.Consilier dl. Szente 

Ladislau,  dl. Toro Tamas. 

 Pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă au fost propuşi de dl. 

Consilier Toro Tamas,  dl Szente Ladislau şi d-na Ţop Ferghete Carmen. 
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 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a 

fost aprobat cu unanimitate. 

    

Punctul nr. 26 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Serviciului Public Local Salvamont 

 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. 27 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea S.C. Superschi Braşov 

S.R.L. 

 

Punctul nr. 28 

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de selecţie a 

reprezentanţilor U.A.T. Municipiului Braşov în Consiliul de Administraţie al 

Societăţii RIAL 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. 29 

Proiect de hotărâre privind preluarea bunurilor aferente activităţii de 

salvamont de la Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov. 

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

fost  aprobat cu  20 voturi pentru şi o abţinere (d-na Top Ferghete Carmen).  

 

Punctul nr. 30 

Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute asupra unui 

imobil situat în Braşov, str. Plugarilor. 

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. 31 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, 

str. Agrişelor nr. 17. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 32 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, 

str. Dealul Morii nr.6. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

  

Punctul nr. 33 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui 

imobil situat în Bod, Judeţul Braşov. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 34 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor 

imobile situate în Municipiul Codlea. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 35 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 274/2014, privind mandatarea 

S.C. RIAL S.R.L. Braşov să reprezinte Municipiul Braşov în instanţele de 

judecată. 

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

fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 36 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 330/2014, privind mandatarea 

Direcţiei Fiscale Braşov să reprezinte Municipiul Braşov în litigiile izvorâte din 

contractele privind administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi 

privat. 

  

 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               

 

 


