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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  28 iulie 2016 
 

            Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată 
pentru data de 28 iulie 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 
ziarul “Transilvania Expres”,  în  data de 23 - 24 iulie 2016. 
 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  face prezenţa, 
din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 24. Absentează domnul consilier Comşulea 
Eugen, doamna consilier Top Ferghete Floriana – Carmen şi doamna consilier Toaso 
Imelda. (D-na consilier Ţop-Ferghete Floriana Carmen este absentă motivat deoarece se 
află la o înmormântare). 
          Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.   
          La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai 
Costel şi domnul Viceprimar Barabas Laszlo. 
 
   Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv informează 
Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de şedinţă pentru  şedinţa 
din 28 iulie 2016. 
   Domnul consilier Oprică Florentin Adrian îl propune pe domnul consilier Bucur 
Ciprian Ionuţ care este ales cu unanimitate. 

 
* 

Depunerea jurământului 
de către dl. consilier Duţu Tudor Alexandru. 

 
Domnul Secretar al Municipiului, Nicolae Paraschiv informează Consiliul 

Local al Municipiului Braşov că, în şedinţa de constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Braşov, au fost validaţi 27(douăzecişişapte) doamne şi domni consilieri.  

Având în vedere că, din motive independente de voinţa dânsului, domnul Duţu 
Tudor Alexandru, nu s-a putut prezenta în şedinţa în care s-au depus jurămintele, dl. 
Duţu Tudor Alexandru va trebui să depună jurământul, pentru a începe să-şi exercite 
calitatea de consilier local. Motiv pentru care, înainte de a intra în ordinea de zi, solicită 
să se procedeze la depunerea jurământului de către  dl. Duţu Tudor Alexandru. 

 
* 

Domnul consilier Duţu Tudor Alexandru depune jurământul. 
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* 

Interpelări 
 

Domnul consilier Răzvan Popa solicită executivului, să pună la dispoziţia 
consilierilor locali, corespondenţa sau ultima adresă purtată cu Consiliul Judeţean pe 
tema Aeroportului, pentru a lămuri această chestiune, pentru că, ar trebui să se ştie exact 
care este parcursul care s-a făcut până acum şi ce urmează să facă Municipiul Braşov, în 
perioada imediat următoare. 

Domnul consilier Cristian Macedonschi precizează că în urma sesizărilor 
cetăţenilor din Braşov, sunt câteva probleme, care trebuie rezolvate de urgenţă. Este 
vorba de un stâlp deteriorat în Piaţa Sfatului, care nu iluminează zona. „Este o carte de 
vizită turistică a oraşului”.  

A doua problemă, ridicată de domnul Macedonschi este „Lacul cu nuferi” sau 
aşa-zisul lac cu nuferi, unde există clădirea aceea abandonată şi balonul care deranjează 
cetăţenii.... 

 A  treia problemă sesizată de cetăţeni, este în Parcul Trandafirilor. Cetăţenii au 
reparat şi au amenajat pe bani proprii şi cu muncă proprie, o zonă verde, unde s-au 
amplasat acum nişte săritoare pentru copii, care au distrus acea zonă verde. 

 Ultima problemă sesizată de cetăţeni este un focar în mijlocul Braşovului, în 
Centrul Civic: toaleta publică.  

Sesizările au fost înregistrate şi doreşte rezolvarea acestor probleme. 
În plus, are încă două cereri de informare, prin care solicită să-i fie furnizate 

următoarele documente: certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie pentru 
imobilul construit în zona cunoscută drept „Lacul cu nuferi”, problemă care a fost 
sesizată de către cetăţenii din cartierul Răcădău; extrasul C.F. pentru balonul amplasat în 
zonă.  

Domnul consilier Macedonschi doreşte să i se precizeze numele operatorului 
economic, care le gestionează şi să i se pună la dispoziţie contractul, la care operatorul 
economic s-a obligat şi procedura de achiziţie publică a contractului. 

La a doua cerere de informare, doreşte să i se înmâneze (şi colegilor consilieri 
desigur) hotărârea consiliului local prin care se specifică în mod clar modul de folosire a 
domeniului public în Parcul Trandafirilor, autorizaţia de ocupare a spaţiului public în 
cadrul Parcului Trandafirilor (din cartierul Răcădău), de către cele trei trambuline 
amplasate acolo, autorizaţia de construcţie, pentru cele trei trambuline amplasate. 
Domnul Macedonschi cere, să i se precizeze numele operatorului economic care le 
gestionează, copia dosarului de atribuire a spaţiului public şi să i se pună la dispoziţie 
contractul şi condiţiile contractuale ale operatorului economic. 

 
Domnul consilier Ungar Arnold adresează o întrebare deopotrivă Primarului şi 

Secretarului, legat de respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, în special, se referă la art. 7, alin. 2, pe care îl  
rezumă şi care spune în esenţă că: „toate proiectele de hotărâri, trebuie aduse la 
cunoştinţa opiniei publice cu 30 de zile înainte”. 

Domnul consilier Ungar Arnold întreabă dacă s-a făcut acest lucru şi dacă s-a 
făcut doreşte să i se facă proba ca să ştie ce votează! Pentru că dacă nu s-a făcut acest 
lucru, dânsul nu votează nici un proiect de hotărâre. Votează împotrivă la toate şi îl va 
întreba pe domnul Prefect, în scris, dacă este normal, să se întâmple aşa sau nu. 

Domnul consilier Ungar Arnold adresează o întrebare domnului Secretar. 
Doreşte să afle când se aduce la cunoştinţă publică şi sub ce mod, în primul rând 
consilierilor şi după aceea opiniei publice, procesul-verbal al şedinţelor Consiliului 
Local.  
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Domnul Secretar al Municipiului, Nicolae Paraschiv precizează că, 

dl.consilier Ungar Arnold, a solicitat procesul-verbal al şedinţei de constituire a 
Consiliului Local. Şedinţa de constituire a avut puncte importante pe ordinea de zi, 
puncte care au necesitat discuţii, inclusiv analizele dosarelor în comisiile de validare. Au 
fost  multe opinii, foarte multe puncte de vedere, care au fost consemnate în procesul 
verbal dar şi în stenogramă.  

Domnul Secretar al Municipiului Nicolae Paraschiv subliniază că i s-a 
transmis, mai prompt decât scrie în lege, copia procesului-verbal. Aşa cum şi domnul 
Ungar a precizat, prin însăşi cererea pe care a formulat-o şi conştient fiind de faptul că nu 
se poate face în 10 zile procesul-verbal şi a solicitat procesul-verbal în stadiul „crud”, 
urmând ca după aceea, să i se comunice forma finală, conform cu originalul. 

Domnul Secretar menţionează că şi la a doua adresă i s-a răspuns la termen, mai 
repede de termen chiar şi că i s-au trimis copii după materiale solicitate. Raportat la 
prevederile imperative ale Legii nr. 215/2001, procesul-verbal este valabil, aşa după cum 
şi domnul consilier Ungar a precizat, după aprobarea acestuia în şedinţa de consiliu local. 
Fiind prima şedinţă, se va aproba procesul-verbal, după care se va comunica, inclusiv 
forma aprobată şi în conformitate cu prevederile legale, se vor aduce la cunoştinţa mass-
mediei. 

Domnul consilier Arnold Ungar doreşte să citească procesul-verbal, înainte de 
a-l vota.  

Domnul Primar  George Scripcaru  precizează pentru domnul Răzvan Popa că 
au avut loc discuţii pe marginea acestui proiect. Menţionează că trebuie să se ajungă la o 
formulă, sau  o variantă, prezentată în comisiile de specialitate sau în cadrul consiliului 
local şi crede că, în următoarea perioadă, la nivelul Consiliului Municipal, ar trebui 
constituită, o echipă (sau Comisiile 1 şi 5), care să participe la întâlniri, la discuţii pentru 
derularea acestei investiţii. 

În Piaţa Sfatului, spune domnul Primar pentru domnul consilier Macedonschi, 
este un stâlp care urmează să fie montat, pentru că acel stâlp a fost doborât de o maşină 
de la salubrizare. Acel stâlp, trebuie adus din altă parte, din Italia. Legat de celelalte 
aspecte sesizate de domnul consilier Macedonschi, domnul Primar spune că  serviciile de 
specialitate vor verifica şi speră că aceste probleme vor fi reglementate.  

 
* 

Aprobarea ordinii de zi. 
 
Preşedintele şedinţei - Bucur Ciprian-Ionuţ supune la vot proiectul ordinii de zi. 
Sunt 95 de puncte pe odinea de zi, dintre care două puncte retrase, punctul 70 şi 

punctul 88. 
(Două voturi împotrivă: dl. Macedonschi şi dl. Ungar Arnold.) 

 
                                                        * 
Aprobare  proces-verbal al şedinţei consiliului local din 26 mai 2016 
 
 Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ supune la vot procesul-verbal de 

la şedinţa ordinară din 26 mai 2016. 
 

“Împotrivă: dl. Macedonschi şi dl. Ungar Arnold.” 
“Abţineri: dl. Sovăială Şerban şi d-na Adina Donosa.” 
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* 

Aprobare proces-verbal al şedinţei de constituire a consiliului local din data de  
23 iunie 2016. 

 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ supune la vot procesul-verbal din 

23 iunie 2016. 
(Abţineri: dl. Sovăială Şerban şi d-na Donosa Adina. 
Împotrivă: dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold.) 
 

* 
Punctul nr.  1 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului de  consilier local al doamnei 
Toaso Imelda, 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 cu 22 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi 
Cristian şi dl. Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  2 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind validarea 

unui mandat de consilier local - dl. Toro Tamaş. 
 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  solicită, pentru 
validarea mandatului de consilier al domnului Toro Tamaş, Comisiei de validare să se 
retragă, să se pună la dispoziţia acesteia dosarele şi să se încheie procesul-verbal de 
validare, apoi se va reveni în şedinţă pentru a supune la vot procesul-verbal. 

(Se ia o pauză, timp în care Comisia de validare se retrage.) 
Se reiau lucrările şedinţei. 
 
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian citeşte procesul-verbal: 
“Proces-verbal al Comisiei de validare încheiat în data de  28 iulie 2016. 
 
Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Braşov, întrunită azi, 

data de mai sus, analizând demisia d-nei Toaso Imelda din calitatea de consilier al 
Consiliului Local al Municipiului Braşov, înregistrată cu nr. 52.124 /29 iunie 2016, 
constatând că potrivit art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, republicată, în cazul demisiei unui consilier local, urmează 
a fi validat mandatul consilierului local ales prin scrutin şi aflat pe lista partidului a 
cărui susţinere o are. 

Văzând adresa nr. 52.126/29 iunie 2016, a Uniunii Democrate a Maghiarilor din 
România, din care rezultă că următorul consilier local supleant, aflat pe listă, respectiv 
dl. Toro Tamas, este membru al acestui partid şi are susţinerea politică pentru a fi 
validat în calitate de consilier local, pe locul rămas vacant; 

Având în vedere că nu au fost constatate aspecte de neeligibilitate ori 
nelegalitate privind validarea mandatului de consilier local, Comisia de validare 
propune validarea mandatului de consilier local, a numitului Toro Tamaş. 

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7.   
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Se supune la vot validarea consilierului Toro Tamaş. 

  În urma votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  
(dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold). 

(Dl. consilier Toro Tamaş depune jurământul.) 
 
 Domnul consilier Toro Tamaş: 
„Vreau să mulţumesc Consiliului Local pentru validarea mandatului, iar referitor 

la cei care nu m-au validat, îmi pare foarte rău, probabil au ei explicaţiile dânşilor. 
Formaţiunea noastră a validat pe toată lumea, pentru că aşa este normal în 

democraţie. Mulţumesc!” 
 
Domnul consilier Ungar Arnold cere voie să îi explice noului coleg de ce a 

votat împotrivă. Nu a votat împotriva dânsului ca persoană şi nici împotriva organizaţiei 
din care face parte. A votat în acest fel, pentru că nu s-a respectat punctul nr. 7, alin. 2 din 
legea la care a făcut referire. Nu are legătură cu persoana dânsului şi  nici cu U.D.M.R.   

 
* 

Punctul nr.  3 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274 din  23 iunie 2016, prin care 
s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Braşov. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu 23  voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian 
şi dl. Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  4 

 
Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - iulie 2016. 
Se supune la vot punctual, fiecare articol: 
Art. 1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Braşov pe anul 2016 în sumă de 

590.263,09 mii lei la partea de venituri şi 678.895,86 mii lei la partea de cheltuieli, 
astfel: 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 484.511,45 mii lei, 
iar cheltuielile sunt în sumă de 484.511,45 mii lei. 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 105.751,64 mii lei, iar 
cheltuielile sunt în sumă de 194.384,41 mii lei.  

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, 
articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: majoritate.) 
2(două) voturi împotrivă: dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold.) 

 
          Art. 2: Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de 
la bugetul local pe anul 2016, în sumă de 59.891,87 mii lei la partea de venituri şi 
62.898,64 mii lei la partea de cheltuieli, astfel: 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 56.807,55 mii lei, iar 
cheltuielile sunt în sumă de 59.183,45 mii lei; 
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- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 3.084,32 mii lei, iar 
cheltuielile sunt în sumă de 3.715,19 mii lei. 

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: majoritate. 
2(două) voturi împotrivă: dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold.) 

 
Art. 3: Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 

rămâne la nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 2.02.2016”. 
 
(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: majoritate. 
2(două) voturi împotrivă: dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold.) 

 
Art. 4: Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor 

publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2016 
astfel:  

Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 3; 
Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr. 4; 
Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 5; 
Direcţia de Tineret şi Sport Braşov - anexa nr. 6; 
Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 7; 
Teatrul de Copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 8; 
Filarmonica Braşov - anexa nr. 9; 
Direcţia de Servicii Sociale Braşov- anexa nr. 10; 
Serviciul Public Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 11; 
Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov- anexa nr. 12; 
Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 13; 
Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov - anexa nr. 14; 
Centrul de Excelenţă Braşov- anexa nr. 15; 
Grădiniţele nr. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35 - anexele nr. 16.01 - 16.27; 
Şcolile Gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 25, 27, 30 - 

anexele nr. 17.01 - 17.16; 
Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov  - anexa nr. 18.01; 
Colegiul Naţional „Dr.Ioan Meşotă Braşov- anexa nr. 18.02; 
Colegiul Naţional “Unirea” Braşov - anexa nr. 18.03; 
Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov - anexa nr. 18.04; 
Colegiul Naţional “Aprily Lajos”  Braşov - anexa nr. 18.05; 
Colegiul de Stiinţe ale Naturii “Emil Racoviţă” Braşov - anexa nr. 18.06; 
Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov - anexa nr. 18.07; 
Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 18.08; 
Liceul cu Program Sportiv Braşov - anexa nr. 18.09; 
Liceul Vocaţional de Arte Plastice; 
"Hans Mattis-Teutsch" Braşov - anexa nr. 18.10; 
Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov - anexa nr. 18.11; 
Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov - anexa nr. 18.12; 
Colegiul Tehnic Maria Băiulescu Braşov - anexa nr. 18.13; 
Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov - anexa nr. 18.14; 
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Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov - anexa nr. 18.15; 
Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 18.16; 
Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea„ Braşov - anexa nr. 18.17; 
Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov - anexa nr. 18.18; 
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 18.19; 
Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 18.20; 
Şcoala Profesională Germană Kronstadt Braşov - anexa  nr.18.21. 
 
(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: majoritate. 
2(două) voturi împotrivă: dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold.) 
 
(Numerotarea articolelor este pe proiectul de hotărâre aflat la dosar.) 
 
Art. 6: Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu 

finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii, conform anexelor nr. 19.01. - 19.05., care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 (Rezultatul votului: 
Voturi pentru: majoritate. 
2(două) voturi împotrivă: dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold.) 
 
Art. 7: Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din 

bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 20.01, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: majoritate. 
2(două) voturi împotrivă: dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold.) 
 
Art. 8: Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: majoritate. 
2(două) voturi împotrivă: dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold.) 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7,  iar în urma 
votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian 
şi dl. Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  5 

 
Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului 

Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul 
Colegiului Naţional Unirea Braşov pentru anul şcolar 2016 - 2017. 

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

aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  6 al ordinii de zi 

 
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 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  7 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 102/2015 privind 

stabilirea obiectivelor şi a bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov, a 
instituţiilor şi serviciilor publice 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  Comisiile 1, 4, 5 şi 6, iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  8 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a 

Municipiului Braşov. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6. 
Comisia nr. 5 a avizat cu hotărârea nominalizării în plen.  
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian îi propune pe domnii: Tărăbuţă 

Dumitru, Oprică Florentin Adrian şi Bucur Ciprian Ionuţ. 
(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: 22 
2(două) voturi împotrivă: dl. Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold.) 
 

* 
Punctul nr.  9 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliţiei Locale Braşov la 

programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru achiziţionarea a 5 
(cinci) autovehicule noi. 

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

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  10 al ordinii de zi. 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013, 

prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale 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 cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  11 al ordinii de zi 

  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor 
personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul I 2016. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4 şi 5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  12 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Centrului 

Multifuncţional de Servicii Sociale pe semestrul I 2016. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4 şi 5, iar în urma votului a 

fost aprobat cu 16  voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold) şi 7 abţineri (dl. Popa Răzvan, d-na Crivineanu Alexandra Ioana,  dl. 
Tărăbuţă Dumitru, dl. Pătraşcu Lucian, dl. Duţu Tudor Alexandru, dl. Stroe Ioan şi dl. 
Bunghiuz Marius Ştefan). 

* 
Punctul nr.  13 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 667/2015 

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

 
Domnul consilier Popa Răzvan doreşte ca Direcţia de Servicii Sociale, să  

prezinte o informare vizavi de ce se întâmplă acolo, pentru că sunt reclamaţii din partea 
persoanelor instituţionalizate acolo şi a aparţinătorilor. Pe de altă parte, domnul Popa 
precizează că au fost controale ale O.P.C., care au scos în evidenţă anumite aspecte, drept 
pentru care, solicită ca acest punct să fie amânat, pentru şedinţa următoare, pentru a avea 
o informare. 

 
  D-na Director Topoliceanu Mariana de la Direcţia Servicii Sociale precizează 

că amânarea înseamnă achitarea contribuţiei către aparţinători mult mai târziu.  
Legat de controlul de la O.P.C., s-au remediat aspectele constatate. Ulterior nu au 

mai fost probleme.Referitor la numărul de reclamaţii, doreşte să ştie câte reclamaţii sunt 
vizavi de serviciile prestate. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4 şi 5.  
 
Preşedinte de şedinţă - Bucur Ciprian Ionuţ propune să se voteze acest 

proiect, cu menţiunea sau cu amendamentul de a se întocmi această informare, din partea 
Direcţiei de Servicii Sociale ulterior, pentru a nu bloca activitatea acolo. 

În urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. 
Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold). 

 
A fost depusă Informarea privind activitatea Căminului pentru persoane 

vârstnice, de către Direcţia de Servicii Sociale, un exemplar pentru fiecare consilier în 
parte. 
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                                                       * 
Punctul nr.  14 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii 

Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 4. Comisia nr. 5 a avizat cu 

următoarea propunere: din comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, să facă 
parte preşedinţii Comisiilor nr. 1, 4 şi 5, respectiv, d-na Ţop-Ferghete Carmen Floriana, 
dl. Toro Tamaş şi  dl. Oprică Adrian Florentin.  

 
În urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. 

Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold). 
 
* 

Punctul nr.  15 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru 
autovehiculele din dotarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4 şi 5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  16 al ordinii de zi 

 
Informare privind Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor 

dispuse prin decizie, înregistrat sub nr. 10.511/13 mai 2016 şi un exemplar al 
Deciziei nr.  5/66/07.06.2016, de prelungire a termenului pentru realizarea 

măsurilor dispuse prin decizia nr. 5/13 ianuarie 2016, emisă de directorul Camerei 
de Conturi Braşov. 

 
* 

Punctul nr.  17 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 105/2015 
prin care s-a aprobat Planul tarifar la transportul public local 

de călători în Municipiul Braşov. 
 

Comisia nr. 1 a avizat. 
Comisia nr. 5 a avizat cu următorul amendament: întocmirea unui studiu în 

vederea egalizării tarifului, cu cel practicat în municipiul Braşov şi pe Linia nr. 20 
(având în vedere că Poiana Braşov este cartier al municipiului Braşov) şi corelarea 
celorlalte prevederi din planul de servicii. Termen: următoarea şedinţă de consiliu local.  

Comisia nr. 6 – a avizat cu amendamentul: până la şedinţa ordinară a consiliului 
local din luna august, R.A.T. va prezenta analiza oportunităţii introducerii unui 
abonament pentru cetăţenii care utilizează frecvent deplasarea în şi din Poiana Braşov . 

În urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. 
Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold). 

 
 
 
 
 



11 

* 
Punctul nr.  18 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire anexe: toaletă 

publică, vestiar muncitori, magazie pentru furaje şi pivniţă, atelier mecanic, 
tâmplărie”. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5 şi 6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  19 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Regiei Publice Locale a 

Pădurilor Kronstadt Braşov a drumului forestier Crucur. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5 şi 6, iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  20 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Regiei Publice Locale a 
Pădurilor Kronstadt Braşov a Pepinierei Silvice Noua, înfiinţată în cadrul   

proiectului  Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de 
echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru fondul 

forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, finanţat prin F.E.A.D.R. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5 şi 6, iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  21 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Publice Locale a 

Pădurilor Kronstadt Braşov a drumurilor forestiere reabilitate în cadrul proiectului 
“Accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov prin 

construirea de drumuri noi şi reabilitare de drumuri forestiere existente”. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5 şi 6, iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

 
* 

Punctul nr.  22 al ordinii de zi 
 

 Proiect de hotărâre privind schimbarea categoriei de folosinţă silvică a suprafeţei 
de 7,7177 ha, care face obiectul Ordinului nr. 3429/2012, emis de Ministerul 

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

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  23 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei parte 

ce revine instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local Braşov, în 
urma închirierii spaţiilor date în administrare. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4 şi 5.  
 
Domnul consilier Popa Răzvan are un amendament. 
„Amendamentul este ca ceea ce încasează instituţiile de cultură, 70% să rămână 

la acestea şi 30%, să vină la municipiu.” 
 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ supune la vot forma propusă de 

executiv, iar apoi se va supune la vot şi acel amendament. 
În forma propusă de executiv - 14(paisprezece) voturi pentru, 7(şapte) abţineri, 2 

(două) voturi împotrivă: dl. Arnold Ungar şi dl. Macedonschi. Cristian. 
 
 A trecut în forma propusă de executiv.  
 

* 
Punctul nr.  24 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind desfăşurarea la Braşov, 

în perioada 05 – 26 octombrie 2016 a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă 
şi Balet - ediţia a XIV-a. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  25 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de finanţare  nr. 3704/25 

aprilie 2013 pentru proiectul “Dezvoltare zona economică Braşov Nord - Centru de 
Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri”- COD SMIS 40003 şi 

aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării acestuia. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  26 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de finanţare   nr. 3028/06 

aprilie 2012 pentru proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare 
spaţii agrement şi divertisment” - COD SMIS 37677 şi aprobarea cheltuielilor 

estimate necesare finalizării acestuia. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3, 5 şi 6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  27 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de finanţare  nr. 3559/17 
decembrie 2012 pentru proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - 

Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public” - COD SMIS 
39604 şi aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării acestuia. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a 

fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold), 1 abţinere (dl.Sovăială Şerban) 
 

* 
Punctul nr.  28 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - 

economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare instalaţii apă-
canal Şcoala Generală nr. 2”. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  29 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - 
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: „Reabilitare sistem de 

încălzire Grădiniţa nr. 23”. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  30 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - 
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: „Reabilitare sistem de 

încălzire Grădiniţa nr. 9”. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  31 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-

economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: „Reabilitare instalaţii apă-
canal Grădiniţa nr. 26.” 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  32 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind cofinanţarea de 1 % din valoarea proiectului „Sprijin 
pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 

Braşov/ Regiunea Centru în perioada 2014 - 2020”. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  33 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Modificare P.U.Z. - 

Construire centru comercial şi hotel, Bd. 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  Comisiile 2, 3 şi 5 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  34 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

„P.U.D. - Construire casă şi împrejmuire, str. Nicovalei f.n., Braşov”. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5 , iar în urma votului a fost 

aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  35 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de emitere 

a avizului de oportunitate. 
 

Doamna consilier Donosă Adina precizează că a verificat în ţară. Sunt taxe 
impuse şi la nivel de Sibiu şi la nivel de Craiova. Sibiul are 30 de lei pe aviz de 
oportunitate, Craiova are 50. Proiectul de pe ordinea de zi presupune 300 de lei pentru 
primii 5.000 mp şi pentru tot ce depăşeşte 5.000 mp, încă ceva. Dânsa propune  o 
diminuare a acestei sume.  

Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ propune supunerea la vot în forma 
propusă de executiv. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2 şi 5 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 21 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold), 2 abţineri (d-na Donosă Adina şi dl. Şovăială Şerban). 

 
* 

Punctul nr.  36 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei tehnice 
de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. 

 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ: 
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Comisia  nr. 1 a avizat. 
Comisia nr. 2 a avizat cu următorul amendament: din comisia de amenajare 

teritoriu şi urbanism, va face parte şi secretarul Comisiei nr. 2, respectiv dl. Bucur 
Ciprian. 

Acelaşi amendament l-a făcut şi Comisia nr. 5. 
Cu amendamentul Comisiilor nr. 2 şi 5, în forma propusă de executiv, se supune 

la vot punctul nr. 36.  
În urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. 

Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold). 
* 

Punctul nr.  37 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Avizare Tehnică 
din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  38 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 713/2016 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, 
a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Roşca Tiberius. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  39 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 756/2016 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat 

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

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  40 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 887/2016 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, 
a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Barbu Corneliu. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  41 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 568/2016 
şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria 

de folosinţă drum, donat de Ştefăniţă Monica Ramona. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  42 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 488/2016 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat 

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

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  43 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.202/2016 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria 
de folosinţă drum, donat de S.C. Urban Invest S.R.L. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  44 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 449/2016 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat 

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

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  45 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 665/2016 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria 
de folosinţă drum, donat de Braşoveanu Maria. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  46 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 332/2016 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat 

de S.C. Ringhiopol S.R.L. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 

Punctul nr.  47 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 834/2016 
şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria 

de folosinţă drum, donat de Oltean Ştefan, Oltean Viorica,  
Calu Dorel şi Calu Mariana. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  48 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1008/2016 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria 
de folosinţă drum, donat de S.C. Dynamic Buildinvest S.R.L. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  49 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2271/2016 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria 
de folosinţă drum, donat de S.C. Isaran S.R.L. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  50 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1009/2016 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Popa Mircea Marin, Budac Cornel şi Budac Carmen Oana. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  51 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 755/2016 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria 
de folosinţă drum, donat de S.C. Trepte S.R.L. 

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

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  52 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 391/2016 şi trecerea în domeniul 

public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, 
donate de Mocanu Neculai şi Mocanu Viorica. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  53 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1578/2016 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă 
drum, donate de Marin Florin Vasile, Marin Georgiana Claudia. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  54 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2051/2015 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de Munteanu Gheorghe şi Macavei Livia. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  55 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2270/2016 şi trecerea în 

domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă 
drum, donat de S.C. Isalux S.R.L. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  56 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie  nr. 2294/23 iunie2016 a 

S.C. ICCO Facility Management S.R.L. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  57 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
a S.C. Bressan S.R.L. 

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

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  58 al ordinii de zi 

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

terenului având categoria de folosinţă drum, 
înscris în C.F. nr. 143643 Braşov, nr. cad. 143643. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  59 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 126, ap. 1, solicitat de 
Antonesi Ovidiu Vasile şi Antonesi Cerasela. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  60 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinute de 
Todor Ovidiu şi soţia Todor Gabriela Lucia. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  61 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 2, et. I, ap. 11, deţinut de 
Ciumbargi Osman Dennis şi soţia Ciumbargi Simona Maria. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a fost 
aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  62 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 202, ap. 6, 
 deţinut de Lup Monica. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  63 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Nicolae Bălcescu nr. 51, ap. 2, solicitat de Mirea Luminiţa. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  64 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2016 - 2017. 

 
(Propunerile au fost făcute de către grupurile politice, s-au discutat în comisii). 
Preşedintele de şedinţă Bucur Ciprian Ionuţ propune supunerea la vot a 

acestui proiect de hotărâre în forma propusă de executiv. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  65 al ordinii de zi - RETRAS 

 
Proiect de hotărâre privind calendarul evenimentelor ce se vor desfăşura în Piaţa 

Sfatului în perioada august - decembrie 2016. 
 
Domnul consilier Popa Răzvan solicită scoaterea acestui punct de pe ordinea de 

zi. Ideea a fost ca în Piaţa Sfatului să se desfăşoare altceva. Există posibilitatea ca 
persoane fizice, întreprinzătorii care doresc să organizeze astfel de târguri, cu caracter pur 
comercial, să o facă pe aleea parcului. Iar în Piaţa Sfatului, să fie alt tip de evenimente, 
care să aibă o componentă culturală, care să atragă şi să dea o altă notă Pieţei Sfatului. 

Fiecare consilier, spune domnul Popa, a primit o solicitare semnată de 17 
persoane, artizani, artişti plastici, care solicită acelaşi lucru, o revizuire a ceea ce se 
propune, să se întâmple în Piaţa Sfatului.  

 
Domnul consilier Şovăială Şerban spune: 
„Am în faţă Hotărârea Consiliului Local nr. 579/02 noiembrie 2015, în care 

vechiul consiliu local, hotărăşte exact ceea ce spunea şi dl. Popa mai devreme, la art. 7, 
punctul B: organizare tip târg, produse handmade şi artizanale, se vor aviza numai pe 
aleea Parcul Titulescu… 

Deci, există o hotărâre care are caracter de lege. Nu putem s-o ignorăm. Sau dacă 
o ignorăm, nu ştiu, intrăm în derizoriu. Eu nu zic că e bună sau e rea. Dar ea există. Sau 
dacă mă înşel şi a fost abrogată, spuneţi-mi! Până la urmă este vorba de rigurozitatea cu 
care facem treabă aici.” 

 
Domnul Primar  George Scripcaru  solicită  amânarea acestui punct. 
 (Se consemnează retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi).  

* 
Punctul nr.  66 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 732/2015 prin care  s-a aprobat 
închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri destinate comerţului stradal din 

zona istorică a Municipiului Braşov. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  67 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Local 

Salvamont a bunurilor aferente activităţii de salvamont. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 şi 5 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  68 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a 

imobilului situat în Braşov, B-dul Victoriei nr. 10, bl. 43, sc. D, ap. 4. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  69 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Publică Locală a 

Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor 
nr. 23, bl. 2. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  70 al ordinii de zi - RETRAS 

 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 131/1996, prin care s-a aprobat 

ocuparea unor terenuri aparţinând domeniului public ca urmare a amplasării unor 
chioşcuri de difuzare a presei de către Asociaţia Braşov Decembrie 1989 

reprezentată de S.C. Revolut S.R.L. 
 

Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ precizează că acest punct a fost retras 
de pe ordinea de zi. 

* 
Punctul nr.  71 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din 

fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  72 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 

comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii,  
conform Legii nr. 550/2002. 
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Domnul consilier Oprică Florentin Adrian propune următorii consilieri: d-na 
consilier Ţop–Ferghete Floriana Carmen, dl. Oprică Florentin Adrian, dl. Stroe Ioan, iar 
supleanţi: dl. Pătraşcu Lucian, dl. Neacşu Alexandru şi dl. Mara Iulian. 

 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ  supune la vot  propunerea făcută 

de domnul consilier Oprică. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  73 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 

comisia de vânzare a cabinetelor medicale şi a comisiei de contestaţii referitoare la 
vânzarea cabinetelor medicale. 

 
Se fac propuneri în plen. 
 
Domnul consilier  Oprică Florentin Adrian propune pentru comisia de 

atribuire pe dl. Chifu Sergiu şi dl. Mara Iulian. Supleanţi: dl. Bunghiuz Marius şi dl. 
Comşa Marius.  

Pentru comisia de contestaţii pe dl. Neacşu Alexandru şi dl. Tărăbuţă Dumitru. 
Supleanţi: Dl. Rusu Sebastian şi d-na Cojocea Roxana. 
 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ supune la vot propunerea 

domnului consilier Adrian Oprică. 
  Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  74 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de selecţie 
a reprezentanţilor Municipiului Braşov în Consiliului de administraţie 

a 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 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  75 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de selecţie 

a membrilor Consiliului de administraţie 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 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  76 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea generală a Asociaţiei „Sport 
Club Corona 2010 Braşov”. 

 
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian propune ca reprezentanţii din 

partea Consiliului Local să fie în număr de 7, respectiv: dl. Oprică Adrian, d-na Cojocea 
Roxana, dl. Comşa Marius, dl. Şovăială Şerban, dl. Toro Tamaş, dl. Popa Răzvan, dl. 
Tărăbuţă Dumitru. 

 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ supune la vot, cele propuse de                     

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

aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  77 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea pe unităţi individuale 

a imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 208. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 , iar în urma votului a fost 

aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  78 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, 

str. Jupiter nr. 1. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 , iar în urma votului a fost 
aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  79 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului 
situat în Braşov, Poiana Braşov (bloc Montana). 

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

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  80 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea 

imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 70. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 , iar în urma votului a fost 

aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
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Punctul nr.  81 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului 
situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 48. 

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

aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  82 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren 

situat în Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 49. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1  şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  83 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 

situat în Braşov, str. Liviu Cornel Babeş nr. 1. 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 , iar în urma votului a fost 
aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  84 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate 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 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  85 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, 

str. Carierei nr. 154. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  86 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind alipirea 

imobilelor situate în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 , iar în urma votului a fost 

aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  87 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea 

municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Carierei f.n. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  88 al ordinii de zi - RETRAS 

 
Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie 

În proprietatea municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, 
str. Codrii Cosminului f.n.  

 
* 

Punctul nr. 89 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile 
între Municipiul Braşov şi S.C. IMMO LODGIA S.R.L. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

 
* 

Punctul nr.  90 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 241 - 244/2016 privind vânzarea 
directă a terenului aferent unor spaţii comerciale, 

către ATCOM Braşov SCM. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 şi 5 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  91 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 159/2016 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 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  92 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 

asupra unui imobil situat în Comuna Apaţa. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 
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* 
Punctul nr.  93 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 

al ICRAL Braşov asupra unui imobil situat în Municipiul Codlea. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 , iar în urma votului a 

fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  94 al ordinii de zi 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 98/2016, prin care s-a aprobat 
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 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian şi dl. 
Ungar Arnold). 

* 
Punctul nr.  95 al ordinii de zi. 

 
Proiect de hotărâre privind solicitarea S.C. Duplex 91 S.R.L. 

de acordare a unui drept de superficie. 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ: 
Comisia nr. 1 – nu se aprobă. 
Comisia nr. 3 – nu se acordă dreptul de superficie. 
Comisia nr. 5 – nu se acordă dreptul de superficie. 
Se supune la vot varianta: “Nu se aprobă”, variantă avizată de comisii. 
Drept pentru care, se supune la vot, pentru a nu se aproba acest drept de 

superficie. 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ specifică că forma iniţială era cu 

se aprobă sau nu se aprobă, rămânând la latitudinea consiliului local şi a comisiilor de 
specialitate de a decide dacă se aprobă sau nu se aprobă acest drept de superficie. 

 
Domnul consilier  Oprică Florentin Adrian: doreşte să se voteze nominal.  
 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ  supune la vot neacordarea 

dreptului de superficie. 
 
Domnul consilier  Ungar Arnold doreşte să ştie: 
 
„1.Care este iniţiatorul acestui proiect de hotărâre? Ce zice iniţiatorul, să se 

aprobe sau să nu se aprobe? Un iniţiator trebuie să ştie ce vrea. 
2. Acest proiect de hotărâre trebuie să aibe viză de legalitate a secretarului. Ce 

zice secretarul? Este legal să se aprobe sau zice este legal să nu se aprobe”.  
 
Domnul Secretar al Municipiului, Nicolae Paraschiv precizează că viza de 

legalitate este pe proiectul de hotărâre şi întruneşte condiţiile legale, în ambele forme. 
 
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ subliniază că  majoritatea s-au 

pronunţat pentru a nu se aproba. Nu se mai votăm şi varianta cu da. 
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Rezultatul votului la proiectul conţinând varianta “Nu se acordă dreptul de 
superficie”: 

21(douăzecişiunu) voturi pentru proiectul de hotărâre conţinând varianta “Nu se 
acordă dreptul de superficie…”:  
1. dl. Barabas Laszlo; 
2. dl. Bădulescu Sebastian Gabriel; 
3. dl. Bucur Ciprian Ionuţ; 
4. dl. Chifu Sergiu Marian; 
5. dl. Ciovică Octavian Eugen; 
6. dl. Cojocea Roxana; 
7. dl. Comşa Marius; 
8. dl. Crivineanu Alexandra Ioana; 
9. dl. Duţu Tudor Alexandru; 
10. dl. Mara Iulian; 
11. dl. Costel Mihai; 
12. dl. Neacşu Alexandru; 
13. dl. Oprică Florentin Adrian; 
14. dl. Pătraşcu Lucian; 
15. dl. Popa Răzvan; 
16. dl. Radu-Iov Constantin; 
17. dl. Rusu Sebastian; 
18. dl. Stroe Ioan; 
19. dl. Şovăială Şerban; 
20. dl. Tărăbuţă Dumitru; 
21. dl. Toro Tamaş. 
 

(Dl. Bunghiuz nu este prezent în sală.) 
2(două) voturi împotriva proiectului de hotărâre, în oricare variantă: dl. 

Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold. 
O abţinere: d-na Donosă Adina.  

 
 Preşedintele şedinţei - Bucur Ciprian Ionuţ  declară  încheiate  lucrările  
şedinţei. 
 
           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale. 
 
 
 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR, 
         Bucur Ciprian Ionuţ                                          Nicolae   Paraschiv               
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(Această şedinţă continuă cu o şedinţă de îndată, pe tema înfiinţării unui serviciu 
public de furnizare a agentului termic). 

 


