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 R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

                        BRAŞOV 

 

PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a  Consil iului Local Braşov 

din  data  de  30 martie 2016 
 

  Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a 
fost convocată pentru data de  30 martie 2016,  orele 15:00, în sala 
de şedinţe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunţul de  
şedinţă  f iind postat pe site-ul institu ţiei  şi publicat în ziarele 
“Transilvania Expres”,  “Monitorul Expres” şi “Bună  ziua Braşov” în  
data de 25 martie 2016.  

 Domnul Secretar al Municipiului Braşov –  Nicolae Paraschiv  
face prezenţa, din totalul de 25 de consilieri sunt prezenţ i 19. 
Absentează  domnul consilier Ghirdă Mihai Ioan, domnul consilier 
Duţu Tudor Alexandru şi domnul consilier Teodorescu Florin 
Costel,  domnul consilier Puşcariu Radu-Ioan, domnul consilie r 
Ionescu Lucian, 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 ş i domnul Viceprimar 
Ciprian Bucur.  

 Preşedintele şedin ţei - domnul Ovidiu Sârghie  supune la vot  
ordinea de zi ini ţială  cu 67 de puncte, un punct retras, punctul nr.  
30, ordinea de zi suplimentară  cu un 1 punct şi se aprobă cu 
unanimitate.  

În continuare, preşedintele şedin ţei supune la vot,  procesul -  
verbal al şedinţei ordinare din data 26 februarie 2016, care se 
aprobă în unanimitate. 
                                    * 

INTERPELĂRI 

 
Înainte de a intra în ordinea de zi, preşedintele şedin ţei - dl. 

Sârghie Ovidiu î i da cuvântul d-nei Bobei Sabina. 
 
D-na Sabina Bobei este de la firma Autentic Art ş i şi-a 

desfăşurat activitatea în Braşov, împreună  cu so ţul, f iul şi nora, pe 
Republicii nr. 1, încă din 1999. Dânsa precizează că este vorba de 
licitaţia din 07.03.2016 unde firma nu a intrat cu şanse egale în 
licitaţie, întrucât toneta lor de tablouri a fost exclusă din caietul de 
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sarcini. D-na Sabina Bobei a lăsat un material pentru domnii 
consilieri locali.  

Primarul - dl. George Scripcaru îi spune d-nei Bobei că  s-a 
aplicat o hotărâre de consiliu local care a fost aprobată într-o  
anumită etapă  şi care se referă la acest t ip de comerţ în Centrul 
Istoric. Dânsul precizează că toate aceste amplasamente au fost  
stabil ite printr-o hotărâre de consiliu local. Serviciul Licita ţii şi  
Patrimoniu nici nu putea să  facă altfel decât a hotărât Consiliul  
Local. Dacă Consiliul Local va hotărî altfel şi va decide că trebuie 
să existe o completare fa ţă  de ceea ce a hotărât acum câteva luni de 
zile, o să se întâmple lucrul acesta. Până atunci d-na va avea 
posibilitatea să exercite o activita te cu caracter temporar.  

Domnul Primar îi solicită un material scris, pe care să-l depună  
la registra tură,  să vadă exact despre ce este vorba ş i o să i se 
prezinte o soluţ ie, în următoarea perioadă.  

Domnul Primar George Scripcaru precizează că se va găsi o  
soluţ ie pentru d-na Bobei ş i că mai sunt două , tre i si tuaţ ii de genul 
acesta şi vor fi rezolvate în următoarea perioadă. 
 Domnul Consilier Toro Tamaş mulţumeş te colegilor şi  
executivului Primăriei pentru ajutorul acordat pentru orice cerere 
care a venit din partea comunităţ ii  maghiare din Braşov. Dânsul 
doreşte ca Braşovul să aibă sec ţie maghiară,  la teatru, la fel ca şi  
Timişoara şi  Cluj Napoca, eventual şi  la Teatrul de Păpuşi din când 
în când să  fie piese în limba maghiară  sau chiar şi în limba germană.  
Propune reabilita rea clădirilor şi  monumentelor care s-au distrus în 
ultimii 50 de ani, refacerea statuii lui Arpad. Domnul Toro Tamaş  
propune numirea unor străzi după personalităţi  maghiare care au 
ajutat Braşovul în secolele trecute ş i implementarea unui program, 
pentru a pune şi câteva străzi după oraşele înfrăţite, după pilda 
Richon Lezion din Israel.  
 Domnul Consilier Macedonschi Cristian are un cadou pentru 
domnul Primar, cartea Flashuri din sens opus semnată  pentru el de 
domnul Godină,  f iindcă n-a reuşit să  participe la lansarea cărţ ii şi o  
înmânează domnului primar, specificând că  e cea  mai bună carte 
anticorup ţie lansată la Braşov. 
 Domnul Primar George Scripcaru î i aminteşte d-lui  
Macedonschi de  raportul Curţii de Conturi de la Consiliul Jude ţean 
vis-à-vis de activitatea prestată  de domnul Macedonschi ş i de 
miliardele care trebuie să f ie justificate de către el.  

Domnul Consilier Macedonschi Cristian cere explica ţi i  
referitoare la modernizarea Pieţi i Dacia.   

Domnul Primar George Scripcaru spune că Pia ţa Dacia a fost  
modernizată într-un alt mod, într-o altă etapă,  iar viceprimar atunci 
era domnul Ioan Ioniţă.   
 Domnul Consilier Popa Răzvan informează  că  acum 
aproximativ două săptămâni Asociaţia pentru Noul Spital a l  



 3

Braşovului a depus o adresă,  un material, spre ş tiinţă Consil iului 
Local şi că  ar fi  foarte bine ca  to ţi  consilie rii  să  ia cunoş tin ţă de 
acest materia l. 
 Domnul Primar George Scripcaru subliniază  necesitatea 
spitalului într-o comunitate, indiferent dacă e mai mare sau mai 
mică.  Dânsul aminteşte că Statul este cel care trebuie să  asigure 
accesul la sănă tate şi la educaţie. Municipiul Braşov are în 
proprietate, ca şi patrimoniu, Spitalul Tractorul, Mârzescu, Spitalul  
Astra, parte din Spitalul de Pediatrie, ca şi suprafaţă de teren.  

Domnul Primar spune că a vrut cu ani de zile în urmă,  să  
f inanţeze o activitate la Spitalul de Pediatrie. Maria Oprea s-a 
străduit  foarte mult să găsească  o solu ţie, să se aloce finan ţare 
pentru o asemenea activitate la Spitalul de Copii. Din păcate nu s-a 
reuşi t pentru că nu a existat bază legală.  

 S-a discutat atunci cu un coleg al domnului Răzvan Popa, 
Ionuţ Bazac, care era ministrul sănă tăţii.  Au fost tr imiş i experţi la 
Braşov şi s-a discutat ce trebuie făcut ca municipiu şi ca judeţ,  ce 
trebuie să f ie pus la dispoziţie ca să includem Braşovul într-un 
asemenea plan na ţional, în ceea ce înseamnă  construcţia  de spitale.  
S-au făcut demersuri, evaluări,  întâlniri cu topometrişti, cadastrişti ,  
arhitecţ i, de la Bucureşti,  au fost  făcute vizionări pe teren, s-a 
identificat un amplasament în Municipiul Braşov care a fost pus la 
dispoziţia Ministerului şi  a Guvernului României pentru construcţia 
unui spital.  

Amplasamentul pe care astăzi se află Centrul de Cercetare al  
Universităţi i Transilvania, Genius,  spre Insti tutul Cartofului, era 
amplasamentul propus pentru un spital. A fost propus acest  
amplasament,  măsura t, cadastrat, făcut în toate formele posibile, şi  
s-a înaintat un dosar care a fost transmis la Ministerul Sănătăţ ii,  au 
fost parcurse toate etapele procedurale, a ajuns chiar să f ie pus şi  
într-o şedin ţă de Guvern pe ordinea de zi.  

Domnul Primar spune că această  temă s-a reluat şi este 
benefică şi că a avut această discu ţie cu colegii din Colegiul 
Director al asocia ţiei şi le-a cerut să  prezinte un concept, cum arată  
în viziunea specialişti lor acest  spital. Consiliul Local trebuie să ia  
decizii în cunoş tinţă de cauză şi pe lucruri concrete. Dacă lucrurile 
vor decurge aşa cum s-a discutat cu domnii de la asociaţie, în 
următoarea şedinţă vor fi date concrete. Domnul primar spune că va 
veni în Consiliul Local cu două sau trei variante care trebuie 
detaliate şi trebuie luate decizii referitor la acest aspect. 

Domnul Consilier  Popa Răzvan vrea ca materialele de acest  
tip să f ie aduse la cunoştinţa consil ierilor locali.   

Domnul Primar George Scripcaru aduce la cunoşt inţă că a 
solicitat Poliţ iei Municipiului Braşov ş i Biroului de Poliţie Rutieră  
din cadrul I.P.J. să  spună punctual, concret, nu la modul general, ce 
ar trebui făcut în plus, în Municipiul Braşov, din punct de vedere al  



 4

sistematizării circulaţ iei pentru a preveni sau pentru siguranţa în 
trafic. Dânsul specifică  ca s-a primit un material de la Poliţia 
Rutieră,  punctual, şi l-a rugat pe Sorin Toarcea să-l prezinte  şi să-l  
dea la presă .   

Domnul Primar precizează că aceste măsuri se implementează  
la solicitarea Poliţiei Rutiere punctual.  

 
 

* 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 
Punctul nr. 68 (1 suplimentar) 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
Municipiului Braşov –  martie 2016 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 2, 3, 4, 5, 
6 şi 7,  iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

* 
ORDINEA DE ZI 

 
Punctul nr. 1 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Municipiului Braşov în Adunarea Generală  a „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  în Domeniul Apei din Judeţul 
Braşov” 

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

Punctul nr. 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi  
Siguranţă  Publică al Municipiului Braşov 

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

Punctul nr.  3 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 
nr. 102/2015 privind stabilirea obiectivelor aflate în proprietatea 
Municipiului Braşov, a instituţiilor şi servicii lor publice, a 
regiilor şi  societăţi lor din subordinea Consiliului Local Braşov, a 
căror pază  şi ordine publică  se asigură de către Poliţia Locală 
Braşov 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6 iar 
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 4 
Proiect de hotărâre privind aprobarea fundamentării preţului de 
vânzare în mod direct, fără  licita ţie şi fără  negociere a masei 
lemnoase fasonate pentru consumul propriu al persoanelor fizice 
şi al instituţi ilor publice şi unităţ ilor de interes local finanţate 
parţial sau integral de la bugetul de stat sau bugetul local, care 
nu desfăşoară activitate economică , conform prevederilor H.G. 
nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică , cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

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

Punctul nr. 5 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 
nr. 105/2015 prin care s-a aprobat Planul tarifar la transportul 
public local de că lători în Municipiul Braşov, în vederea 
implementării proiectului „Managementul informatizat al 
sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov” 

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

Punctul nr. 6 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 660/2015 
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 
Direcţiei de Servicii Sociale Braşov 

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

  
Punctul nr. 7 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 469/2015 
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din 
cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pentru anul 2016 

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

Punctul nr. 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al 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. 
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Punctul nr. 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune 
privind servicii le sociale la nivelul Municipiului 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. 10 
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulate de Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi  Urmaşii Eroilor 
„Braşov - Decembrie 1989” 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 2, 3, 4, 5, 
6 şi 7  iar în urma votului a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi un 
vot împotrivă -  domnul consil ier Macedonschi Cristian.  

 
Punctul nr. 11 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 95/2015 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Direcţiei Fiscale Braşov 

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

Punctul nr. 12 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013 
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 
Direcţiei Fiscale Braşov 

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

Punctul nr. 13   

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 467/2015 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, pentru anul 2016 

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

Punctul nr. 14 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013 
republicată ,  prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de 
funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5 iar 
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr. 15 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare 
Creşe Braşov 

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

  
Punctul nr. 16 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţie: închidere 
şi amenajare terasă  la Creşa nr. 4 

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 indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţie: închidere 
şi amenajare terasă  la Creşa nr. 5 

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 aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţie:  
construire scară  de incendiu la Creşa nr. 5 

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  privind  modificarea şi completarea H.C.L. 
nr. 203/2013 republicată ,  prin care s-a aprobat Organigrama şi  
Statul de funcţii ale Operei Braşov 

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 modificarea H.C.L. nr. 204/2013 
republicată ,  prin care s-a aprobat Organigrama şi  Statul de 
funcţii ale Filarmonicii Braşov 
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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 modificarea H.C.L. nr. 205/2013 
republicată ,  prin care s-a aprobat Organigrama şi  Statul de 
funcţii ale Teatrului pentru copii „Arlechino”  Braşov 

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 modificarea H.C.L. nr. 113/2013 
prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al 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 în unanimitate. 

 
Punctul nr. 23 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 476/2015 
prin care s-a aprobat Planul de ocupare a funcţiilor publice al 
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. 24 

Proiect de hotărâre privind organizarea la Braşov, în data de 08 
mai 2016, a „Sărbătorii Junilor” 

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 indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Locuinţe 
sociale din str. Zizinului nr. 126 C” 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 şi 6 
iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.  
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Punctul nr. 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţi i „Cămin 
Persoane fără  Adăpost, str. Panselelor nr. 23” 

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

Punctul nr. 27  
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a  
indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţi i „RK Cinematograf Modern” 

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 modificarea şi completarea 

H.C.L. nr. 589/2015 republicată , prin care s-a aprobat Planul de 
servicii pentru anul 2016 privind transportul public local de 
că lători în Municipiul Braşov. 

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

Punctul nr. 29 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării  
H.C.L. nr. 153/2010, republicată ,  prin care s-a aprobat 
Regulamentul privind stabilirea normelor locale unitare de 
protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi  
întreţinerea acestora pe teritoriul municipiului Braşov. 

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

Punctul nr. 30 –  RETRAS 
 
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulată  de Comănescu Corina Simona împotriva H.C.L. nr. 
423/2015 prin care s-au revocat H.C.L nr. 314 din 31.05.2010 şi  
H.C.L. nr. 315 din 31.05.2010 

 
Punctul nr. 31 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului 
de închiriere nr. 43/2007 a locurilor de parcare, încheiat între 
Municipiul Braşov şi S.C. Silva Turism S.R.L 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6 iar 
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 
Punctul nr. 32 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.Z. -  
Construire locuinţe colective, str. Vasile Alecsandri nr. 1, 
Braşov, iniţiator/beneficiar SC Parc Industrial Uta SRL.” 

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

 
Punctul nr. 33 

Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei „Modificare 
P.U.Z. - Construire Centru Comercial şi Hotel B-dul 15  
Noiembrie nr. 78, Braşov, aprobat cu H.C.L. nr. 338/2013”  prin 
reconsiderarea funcţiunilor: Centru Comercial (Shopping Mall)  
şi Clădiri înalte pentru birouri 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 18 voturi pentru si o ab ţinere. 
 

Punctul nr. 34 
Proiect de hotărâre privind documentaţia „P.U.D. - Construire 
depozit şi împrejmuire la stradă ,  în Braşov, Calea Feldioarei f.n. 
–  DN 13” 

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

Punctul nr. 35 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „PUD –  
Construire imobil apartamente, str.Bobâlna nr.14 Braşov” 

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

Punctul nr. 36  
Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă  de valabilitate 
documentaţie „P.U.Z. - Construire ansamblu de locuinţe şi  
funcţiuni mixte, zona DN 1 - Drum acces Institutul Cartofului –  
Centura ocolitoare a Municipiului Braşov”  - aprobată  prin 
H.C.L. nr. 147/2011 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 37 
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulată  de S.C. Euro Est Turbo Center S.R.L., împotriva 
H.C.L. nr. 423/2008 prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.Z. 
str. Nucului”,  împotriva H.C.L. nr. 24/2013 prin care s-a aprobat 
documentaţia „P.U.Z. - Modificator str. Nucului - str. Lacurilor 
- Calea Bucureşti”  şi împotriva H.C.L. nr. 349/2014 prin care s-a 
aprobat documentaţia „Modificare parţială  P .U.Z. - str. Nucului 
- str. Lacurilor - Calea Bucureşti”  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5 iar în 
urma votului a fost aprobat  cu 18 voturi pentru şi un vot împotrivă -   
domnul consil ier Macedonschi Cristian. 
 

Punctul nr. 38 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 214/2016 şi  
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
având categoria de folosinţă  drum, donat de Harpa Mihaela – 
Irina. 

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

Punctul nr. 39 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 521/2016 şi  
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
având categoria de folosinţă  drum, donat de SC Urban Invest 
SRL. 

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

Punctul nr. 40 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1157/2015 şi  
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
având categoria de folosinţă  drum, donat de Blegu Maria, Blegu 
Nicolae şi Arpad Marilena născută  Blegu. 

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

 
Punctul nr. 41 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 995/2015 şi  
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
având categoria de folosinţă  drum, donat de Blegu Gheorghe şi  
Blegu Angela 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,5 şi 6, ia r  
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 42 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.  
Căpitan Ilie Birt nr. 11, deţinut de Pătraşcu Oliviu Tudor 

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

Punctul nr. 43 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.  
Poarta Schei nr. 23, ap. 5, deţinut de Bilivolschi Mihaela şi  
Bilivolschi Florin. 

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

Punctul nr. 44 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.  
Poarta Schei nr. 11, ap. 2, ap. 4, ap. 5, deţinut de Radu Răzvan 

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

 
Punctul nr. 45 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.  
Republicii nr. 35, ap. 7, deţinut de Radu Răzvan 

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

Punctul nr. 46 
Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 149/2015, 
privind stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale 
concesionate potrivit H.G. nr. 884/2004 

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

Punctul nr. 47 
Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 500/2014 
privind completarea listei bunurilor cuprinse în anexa la 
contractul de concesiune nr. 254/2006, încheiat între Municipiul 
Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L., prin actualizarea valorilor 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,5 şi 6, ia r  
în urma votului a fost aprobat cu 18 pentru şi un vot împotrivă,  
domnul Macedonschi Cristian. 

 
Punctul nr. 48 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 320/2015 
republicată ,  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 de Excelenţă  Braşov” 

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

Punctul nr. 49 
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării,  înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al 
domnului Leonte Cătă lin, ca urmare a demisiei. 

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. 50 
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile a 
numitei Letcă  Valeria Maria împotriva H.C.L. nr. 452/2015 

Proiectul  de hotărâre a fost  avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi o ab ţinere domnul 
Macedonschi Cristian. 
 

Punctul nr. 51 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Teatrul 
„Sică  Alexandrescu”  Braşov, a imobilului situat în Braşov, Piaţa 
Teatrului nr. 1 

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

 
Punctul nr. 52 

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de 
administrare în favoarea Judeţului Braşov asupra unui imobil  
situat în Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 11.  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,5 şi 6, ia r  
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Punctul nr. 53 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în  
Braşov, str. Jupiter nr. 1 

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

Punctul nr. 54 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în  
Braşov, str. Zizinului nr. 128. 

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

Punctul nr. 55 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în  
Braşov, str. Avram Iancu nr. 54 

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

Punctul nr. 56 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în  
Braşov, str. Zizinului nr. 57 

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

Punctul nr. 57 
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică  a 
terenului situat în Braşov,  str. Ştefan Octavian Iosif   nr. 18 

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

Punctul nr. 58 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a terenului aferent 
construcţiei situat în Braşov, str. Prahovei f .n., către SC Ariesul 
SRL 

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

Punctul nr. 59 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a terenului aferent 
construcţiei,  situat în str. Poiana lui Manole  f .n., către Gâlcă  
Vasiliu Ioan. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
 

Punctul nr. 60 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a terenului aferent 
construcţiei,  situat în Braşov,  B-dul Gării nr. 1, către Mobila 
Sercom SCM. 

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

Punctul nr. 61 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a cotei de teren 
aferent construcţiei situata în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă  
nr. 1, către Bertea Dumitru Doru şi Camelia 

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

Punctul nr. 62 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a terenului aferent 
spatiului comercial, situat în Braşov,  str. Lungă  nr. 130 

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

Punctul nr. 63 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al  
Municipiului Braşov a terenului situat în Braşov, str. 13 
Decembrie nr. 105 

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

Punctul nr. 64 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietate publică a 
Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Cireşului 
- tronson II 

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

Punctul nr. 65 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 555/2015, 
prin care s-a aprobat transferul dreptului de proprietate din 
domeniul public al Municipiului Braşov, în domeniul public al 
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Statului Român, a terenului situat în Braşov, str. Agricultorilor 
nr. 2 

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

Punctul nr. 66 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 
asupra imobilului situat în Braşov, Calea Făgăraşului f.n. 

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

Punctul nr. 67 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 
asupra unor imobile situate în Municipiul Codlea 

Proiectul  de hotărâre a fost aviza t de  Comisiile 1, 5 şi 6 iar în 
urma votului a fost aprobat în 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              
 

 
 


