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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 29 noiembrie 2016 
 
 

            Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a 
fost convocată  pentru data de 29 noiembrie 2016,  orele 15,  în sala  de  
şedinţe a Consiliului Local, din  B-dul Eroilor nr. 8, anunţul de şedinţă  
fiind postat pe site-ul instituţ iei ş i publicat în ziarul “Transilvania 
Expres”,   în  data de 24 noiembrie 2016.  

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Paula Pitiş  face 
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţ i 26. Absentează  
domnul consilier Tărăbuţă Dumitru.  
          Precizează că şedinţa este statutară ş i se pot lua hotărâri 
valabile.   
          La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru, domnul 
Viceprimar Mihai Costel ş i domnul Viceprimar Barabas Laszlo.  
  
 Domnul consilier Şovă ială Şerban  precizează că interpelările 
dânsului sunt strict verbale, nu a depus nimic scris, prima este legată  
de Teatrul Sică Alexandrescu, unde nu înţelege de ce nu se demarează  
procedurile pentru un nou examen, pentru postul de director, pentru că  
a înţeles din presă,  au început să fie daţ i afară actorii. Cea de a doua 
interpelare se referă la gestionarea situaţ ii lor externe ale municipiului.  
La vizita din 11 octombrie a delegaţ iei de la Nurenberg au fost chema ţ i 
cei de la Universitate, cei de la Camera de Comerţ,  cei de la Şcoala 
Kronstadt, dar nimeni din comisia de Relaţ ii Externe a Consiliului 
Local nu a fost anunţat de acea vizită.  Faptul că în 28 noiembrie au 
fost cei de la Musashino în vizită  şi iarăş i nimeni din comisia de 
Relaţ ii Externe nu a fost anunţat,  nu mai poate fi o eroare, eroare a 
fost prima oară.  Dacă aşa se gestionează lucrurile, nu crede că este 
bine ş i toate luările sale de poziţ ie de până acum, exact despre asta 
spune de fiecare dată ş i doreşte mai multă  rigurozitate în ceea ce se 
face.  

Doamna consilier Adina Donosă  nu a scris interpelarea, ar 
considera-o mai degrabă  o propunere că tre preşedinţ ii comisiilor de 
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specialitate din Consiliul Local. Având în vedere că nu to ţ i fac parte 
din toate comisiile, se întâmplă ca o dată cu aprobarea proiectului de 
hotărâre să fie amendamente solicitate de către o anumită comisie.  
Propunerea este ca la momentul în care se invocă aceste amendamente,  
preşedintele comisiei respective să  explice ce a stat la baza acelor 
amendamente, ca şi ceilalţ i,  să şt ie despre ce e vorba.  

Domnul consilier Ungar Arnold are o interpelare pe care a 
depus-o în scris, cu argumentaţ ia juridică aferentă.  Interpelarea 
bineînţeles că se adresează Primarului ş i dânsul îi solicită să răspundă  
în scris la această  interpelare. Şi vrea să se refere aici, la faptul că o 
dată cu convocarea şedinţei,  spune legea,  că se pun la dispoziţ ia 
consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Constată din 
nou că şi de data aceasta au lipsit toate avizele comisiilor de 
specialitate care, legea spune că trebuie puse la dispoziţ ie exact o dată  
cu materialele, cu proiectele de hotărâre. Deci aceste avize ale 
comisiilor de specialitate au lipsit, ca ş i numeroase proiecte de 
hotărâre. De asemenea, vede că  au apărut puncte în plus, care nu au 
fost transmise pe cale electronică.   Există o procedură,  pentru 
consilieri, cum a explicat fostul Secretar, pentru a putea vedea 
proiectele de hotărâre pe internet.  

Domnul consilier Ungar îl întreabă pe domnul Primar care e 
cauza nerespectării acestor prevederi legale, şi ce măsuri va lua pentru 
a rezolva problema. Dânsul şt ie că răspunsul cel mai s implu e că nu 
este personal ş i acesta e un lucru real, dar cineva nu vrea să aplice 
legea. Pentru că legea dă posibilitate să se angajeze…,  să se formeze 
un aparat propriu al Consiliului Local, adică aceşt i doi oameni care 
trebuie să fie jurişt i nu intră în numărul de personal prin care e limitat 
numărul de personal al aparatului propriu al Consiliului Local, pentru 
că aceşt ia nu sunt în aparatul propriu al Primarului, ci intră în aparatul 
permanent al Consiliului Local ş i atunci nu ş t ie de ce nu-i angajează  
pe aceşt ia. Deci dânsul propune, să prezinte domnul Primar un proiect 
de hotărâre prin care să se aprobe angajarea acestor două persoane care 
vor ajuta Secretarul să-ş i îndeplinească atribuţ iile în condiţ ii bune ca 
şi ceilalţ i consilieri care au alte specialităţ i ş i dacă ar dori amănunte 
juridice, ar avea cu cine vorbi.  De asemenea, punctul doi din 
interpelare se referă la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 
2011 privind Guvernanţa Corporatistă a Intreprinderilor publice.  
Despre treaba asta dânsul a mai spus la o şedinţă A.G.A. de la Tetkron.  
Acolo se spune clar că,  Consiliul Local are obliga ţ ia de a numi 
reprezentanţ ii unităţ ii administrativ-teritoriale în A.G.A. şi să aprobe 
mandatul acestora. Trebuie să  se voteze reprezentanţ i în A.G.A. ş i de 
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aceea legea dă posibilitatea, să se voteze oameni de specialitate,  
pentru că  dânsul nu se pricepe la chestiile alea cu termoficarea, cine se 
pricepe, probabil că are specialitatea respectivă dar, spune dânsul,   
nici asta nu se doreş te să se facă.   

Domnul consilier Ungar îl întreabă  pe domnul Primar când vrea 
să facă un proiect de hotărâre în acest sens. Pentru că dânsul speră că  
dl. Preşedinte de şedinţă să-l fi informat pe Primar, că doar ş i acolo 
(AGA Tetkron) era tot Preşedinte de şedinţă,  dar se pare că nu l-a 
informat. Şi acum  spune un lucru foarte clar: având în vedere că legal 
AGA nu există nici la Tetkron, nici la RIAL, nu va participa la votul 
nici unui proiect de hotărâre care se referă la  cele două societăţ i 
comerciale. Domnul consilier specifică că trebuie să funcţ ioneze lega l 
şi trebuie să găsim trei specialişt i în oraş ,  care să  reprezinte Consiliul 
Local,  ca să meargă treaba ş i să  se respecte procedura legală.  Şi vrea 
să facă o comunicare referitoare la data de 1 decembrie. Dânsul 
participă la manifestarea publică cum a participat în fiecare an ş i 
precizează că nu avea nevoie de invita ţ ie din partea nimănui să  
participe.  

Domnul consilier Macedonschi Cristian are mai multe puncte 
pe care să doreşte să  le  transmită,  începe cu un punct important care se 
leagă ş i de ce a zis colegul dânsului, aleş ii locali, au ş i obliga ţ ii ş i 
îndatoriri.  Nu şt iu câţ i şt iu de aceste obligaţ ii ş i îndatoriri, ş i mai ales 
face referire la cei care sunt la primul mandat. Primăria are obliga ţ ia 
să trimită la un curs de specializare consilierii locali, un curs care ar 
putea fi managementul administraţ iei publice ş i rolul consilierilor 
locali.  Foarte mulţ i votează în necunoşt inţă  de cauză.  Dânsul  
precizează că nu fost nici în mandatul trecut la un astfel de curs ş i a  
trebuit să înve ţe din aproape în aproape. Citind multe cărţ i ş i poate ş i 
avându-l drept consilier pe dl. Arnold Ungar care are experienţă vastă,  
ceilalţ i,  care sunt în primul mandat, habar nu au cât de aproape e 
ştreangul de gâtul lor, ş i de aceea roagă  Primăria ş i Secretariatul să  
facă demersurile necesare să trimită ,  sau cel puţ in pe cei care sunt în 
primul mandat, să-i trimită la un curs de specializare. Al doilea punct: 
a avut ocazia, cu colegul Şerban Şovă ială,  la invita ţ ia Institutului 
Regiunilor Europene ş i a Comisiei Europene, să participe la un 
eveniment dedicat Capitalelor Verzi Europene la Liubliana. Anul 
acesta Liubliana e Capitală Verde a Europei, anul viitor este oraşul 
Essen…  

Domnul Consilier Macedonschi Cristian specifică  că au fost pe 
banii dânş ilor, nu s-a cheltuit banul public. Spune, în continuare că,  
există şansa să  înscrie  Braşovul pentru 2020. Până în mai, anul viitor,  
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se poate înscrie, comisia a ş i trimis o documenta ţ ie, ar dori ca 
Secretariatul să pună pe ordinea de zi sau să se discute, să se pună la  
urmă toarea şedinţă pe ordinea de zi, şi să se voteze, s imilar cum s-a 
votat la înscrierea  pentru capitală culturală,  pentru a candida pentru 
Capitala Verde a Europei, „pentru îmbinarea unică pe care o avem la 
zidurile cetăţ ii între is torie ş i natură”.   

Domnul consilier Macedonschi are ş i o interpelare scrisă,  
acestea au fost verbale. Referitor la interpelarea de la ultima şedinţă  
cu lucrările de pe Sf. Ioan, nu a primit autorizările de construcţ ie,  
purtând menţ iunea cerută conform cu originalul. Referitor la Teatrul 
„Sică Alexandrescu” susţ ine să se facă cât mai repede acel concurs,  
căci nu e posibil să avem, represaliile politice în 2016 la Braşov, unde 
protestatari din teatru să fie da ţ i afară! Menţ ionează  că de la ultima 
şedinţă a plecat „dl. Secretar ş i Mia Dumitrescu, ş i în curând, dacă  
Primarul,  care a adus în primăria s ituaţ ia asta, nu se retrage probabil 
n-o să mai avem nici portar!”  
 Doamna Secretar al Municipiului Paula Pitiş  precizează că  
sunt 26 de consilieri locali prezenţ i.  
 

* 
Aprobarea ordinii de zi a şedinţei 

 
Preşedintele şedinţei,  Oprică Florentin Adrian,  supune la vot 

ordinea de zi.  Sunt 44 de puncte pe ordinea de zi iniţ ială,  dintre care 
cinci puncte sunt retrase (punctul 5,  13, 16, 32 ş i 34) ş i este votată în 
unanimitate.  

Aprobarea ordinii de zi suplimentară a şedinţei 
 
Preşedintele şedinţei,  Oprică Florentin Adrian,  supune la vot 

ordinea de zi suplimentară cu 6 puncte (punctul 50 retras) ş i este 
votată în unanimitate.  

* 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de  

31 octombrie 2016 şi procesul verbal de la şedinţa de îndată din 
 10 noiembrie 2016 

 
 Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian  supune la vot 
procesul-verbal de la şedinţa ordinară din 31 octombrie 2016, ş i 
procesul-verbal de la şedinţa de îndată din data de 10 noiembrie 2016 
(23 pentru, 3 abţ ineri). 
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* 

Ordinea de zi suplimentară  
 

Punctul nr. 45 (1 suplimentar) 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul 
Apei din Judeţul Braşov, modificate şi completate conform H.G. 

742/2014 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
  
 Domnul consilier Ungar Arnold cere câteva explica ţ ii la acest 
punct.  
  
 Director D.J.A.P.L. – d-na Dicu Maria: 
 “Domnul Ungar, o să vă răspund eu: Asociaţ ia pentru Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Apei este organizată  la  nivelul Judeţului 
Braşov. Această societate a formulat o adresă că tre Primăria 
Municipiului Braşov prin care s-a comunicat că urmare a prevederilor 
ordonanţei sau H.G.-ului 742 de care se face vorbire, în adunarea 
generală a acestei asociaţ ii s-a luat măsura modificării statutului ş i a  
actului constitutiv conform acestor prevederi legale. Ni s-a transmis 
statutul modificat ş i actul constitutiv, toate aceste acte se află  în 
spatele proiectului de hotărâre, pot fi consultate oricând de oricine,  
drept urmare s-a făcut proiectul de hotărâre cu propunere că tre 
Consiliul Local să aprobe modificarea acestui act constitutiv ş i statut.  
Deci ele se pot găsi, spre consultare în spatele proiectului de hotărâre,  
aşa cum ne-au fost comunicate de asociaţ ie”.  
 

Punctul nr. 46 (2 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al 

serviciilor de transport public local în municipiul Braşov 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5 ş i 6 iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate  
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Punctul nr. 47 (3 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privindaprobarea Regulamentului privind 
acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport 

public local în Municipiul Braşov 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5 ş i 6 iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate  
 

Punctul nr. 48 (4 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentuluzi privind 

efectuarea serviciilor de transport public local în municipiul 
Braşov 

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

Punctul nr. 49 (5 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 43/2016 privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului 
Public Local de Termoficare Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5 ş i 6 iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
  

Punctul nr. 50 (6 suplimentar) - a fost retras 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei privind 

justificarea plăţilor în avans care urmează să se încheie între 
Municipiul Braşov, Serviciul Public Local de Termoficare şi 

furnizorul de gaz conform O.G. 36/2006 modificat prin O.U.G. nr. 
67/2016 (pentru centralele proprii) 

 
* 

Ordinea de zi iniţială  
 

Punctul nr. 1 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 

Municipiului Braşov, noiembrie 2016 
 

Se supune la vot punctual, fiecare articol: 
 

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:  
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Art. 1.  Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov 

pe anul 2016 în sumă de 600.772,09 mii lei la partea de venituri ş i 
689.404,86 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:  
 - pentru sec ţ iunea de funcţ ionare veniturile sunt în sumă de 
490.625,45 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 490.625,45 mii lei.  
 - pentru sec ţ iunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă  de 
110.146,64 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 198.779,41 mii lei.  
 Detalierea fiecărei secţ iuni a bugetului local rectificat pe 
capitole, subcapitole, t it luri, articole şi alineate se regăseşte în anexa 
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 
  (Rezultatul votului:  Unanimitate) 
 
 “Art. 2.  Se aprobă bugetul rectificat al instituţ iilor finanţate din 
venituri proprii ş i subvenţ ii de la bugetul local pe anul 2016 în suma 
de 71.302,86 mii lei la partea de venituri ş i 74.309,63 mii lei la partea 
de cheltuieli, astfel:  
 - pentru sec ţ iunea de funcţ ionare veniturile sunt în sumă de 
67.790,54 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 70.166,44 mii lei;  
 - pentru sec ţ iunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă  de 
3.512,32 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 4.143,19 mii lei.  
 Detalierea fiecărei sec ţ iuni a bugetului rectificat al instituţ iilor 
finanţate din venituri proprii ş i subvenţ ii,  pe capitole, subcapitole,  
t it luri, articole ş i alineate se regăseş te în anexa nr. 2, parte integrantă  
din prezenta hotărâre. 
 
 (Rezultatul votului:  Unanimitate) 
 

“Art. 3.  Bugetul rectificat centralizat al fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2016 nu se modifică,  acesta a fost aprobat prin 
H.C.L. nr.433/30.09.2016.  

 
 (Rezultatul votului:  Unanimitate) 
 
 “Art. 4.  Se aprobă bugetele de venituri ş i cheltuieli rectificate 
ale instituţ iilor ş i serviciilor publice, finanţate integral sau parţ ial din 
bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2016 conform anexei nr. 3, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 (Rezultatul votului:  Unanimitate) 
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 Art. 5.  Se aprobă Programul de investiţ ii publice al Municipiului 
Braşov, cu finanţare din bugetul local ş i bugetul instituţ iilor finanţate 
din venituri proprii ş i subvenţ ii,  conform anexelor nr. 4.01. - 4.04.,  
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 (Rezultatul votului:  Unanimitate) 
 
 Art. 6.  Se aprobă  schimbarea denumirii unor obiective de 
investiţ ii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov, conform 
anexei nr. 5.01., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 (Rezultatul votului:  Unanimitate) 
 
 Art. 7.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.  
 

(Rezultatul votului:  Unanimitate) 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ş i 
7,  iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului Municipiului Braşov la data de 30.09.2016 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ş i 
7,  iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 3 
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulate de doamna Dobrănel Claudia Maria 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  ş i 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat cu  23 pentru ş i 3 ab ţ ineri: dl.  
Macedonschi, dl. Ungar ş i dl. Şovă ială.   
 

Punctul nr. 4 
Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii cuantumului 

veniturilor proprii aferente Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor pe anul 2017 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3, şi 5,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 5 – a fost retras 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a indicatorilor de performanţă ai Regiei 

Publice Locale a Pădurilor Kronstadt pe anul 2016 
 

Punctul nr. 6 
Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi a destinaţiei de 

valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2017 din 
fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov 

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

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 7 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor 

proprii aferent Grădinii Zoologice pe anul 2017 
 

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

Punctul nr. 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii 

îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială  
 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4, ş i 5,   
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 
     Punctul nr. 9 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 46/2002 
republicată,  prin care s-a înfiinţat Serviciul pentru Gestionarea 

Câinilor fără Stăpân Braşov 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5, şi 6,  iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de funcţionare 
a Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Poiana 

Braşov 
 

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

  
Consilier - dl. Macedonschi Cristian: 
“Aici am o scurtă menţ ionare: mă  bucur că  am citit că  acest 

program va fi de luni până duminică.  Nu şt iu de ce nu este posibil în 
oraşul turistic Braşov să avem un program similar la Centrul de 
Informare, inclusiv atunci când mai era în Piaţa Sfatului, sâmbăta ş i 
duminica era închis. Am făcut multe sesizări la doamna Cecilia Doiciu 
şi n-a interesat-o absolut deloc. Acuma, că este un proiect european ş i 
trebuie să  ne dăm seama, să facem lucrurile cum trebuie, o facem. 
Vreau să leg neapărat de acest program ş i programul Centrului de 
Informare Turistică la Braşov, care s-a mutat, din păcate, din centrul 
is toric, din Piaţa Sfatului la acea Casă a Junilor, ş i acolo să fie 
program sâmbătă ş i duminică,  fiindcă în fiecare week-end stau turiş t i 
acolo ş i bat la uşă”.   
 

Punctul nr. 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute pentru 

practicarea activităţi lor de agrement şi divertisment la Centrul de 
Agrement şi Divertisment din Poiana Braşov 

 
“Comisia 5 a avizat cu amendamentul: tarifele de închiriere 

bowling 10 lei de persoană/joc, la biliard 20 lei/oră/masă,  la jocuri 
electronice 3 lei/fisă,  căţărări 10 lei pentru copil până  în vârsta de 14 
ani ş i 15 lei pentru adult.  
 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 ş i 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 12 

Proiect de hotărâre privind desfăşurarea evenimentului cultural 
RED MUSIC FESTIVAL - BRAŞOV 2017 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 ş i 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 13 – a fost retras 

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
organizarea evenimentelor ocazionate de Ziua Naţională a 

României 
 

Punctul nr. 14 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

provizoriu al autorităţi i tutelare  în Consiliul de Administraţie al 
societăţii Tetkron S.R.L. 

 
 

Domnul consilier Ungar Arnold nu participă la vot la tot ce ţ ine 
de Tetkron.  

Doamna consilier Donosa Adina: „până când AGA nu va fi  
constituită conform Legii 111/2016 cu aplicabilitate de la iunie 2016,  
mă abţ in de la tot ce ţ ine de acest punct”.  

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

urma votului a fost aprobat cu 23 pentru ş i 3 abţ ineri (dl. Ungar , d-na 
Donosa ş i dl. Macedonschi).  

 
Punctul nr. 15 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
provizoriu al autorităţi i tutelare în Consiliul de Administraţie al 

societăţii RIAL S.R.L. 
Dl. Ungar nu participă la vot.  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5, şi 6,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu 23 pentru ş i 3 abţ ineri (dl.  Ungar, d-na 
Donosa ş i dl. Macedonschi).  
  

Punctul nr. 16 – a fost retras 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 160/2008, 
republicată prin care au fost aprobate Regulamentul privind 
efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul 

Braşov şi Regulamentul privind acordarea licenţelor de traseu şi a 
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport 

public local în Municipiul Braşov 
 
 



                                               

 12

Punctul nr. 17 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 209/26.05.2016 

privind aprobarea documentaţiei şi  a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Reparaţie 
capitală Sala de Sport Şcoala Profesională Germană Kronstadt”.  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3, 5 ş i 6,  iar 

în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - 
Construire casă şi împrejmuire, str. Fagurului nr. 16 Braşov”  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 ş i 5,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr. 19 
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de 

amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei 
Municipiului Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 ş i 5,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr. 20 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2641/2016 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

având categoria de folosinţă drum, donat de Lukas Adalbert 
 

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

 
Punctul nr. 21 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 4177/2016 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 
având categoria de folosinţă drum, donate de Maurer Imobiliare 

S.R.L. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 ş i 6,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 22 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 4178/2016 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov. a terenurilor 
având categoria de folosinţă drum, donate de Maurer Imobiliare 

S.R.L. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 ş i 6,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr. 23 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 901/2016 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de Liseanu Nicolae şi 

Liseanu Nicoleta – Lioara 
 

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

    Punctul nr. 24 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1499/2016 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

având categoria de folosinţă drum, donat de Creţu Ovidiu - Mihai 
şi Creţu Mariana – Sorina 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 ş i 6,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 25 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1177/2016 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

având categoria de folosinţă drum, donat de Atimoşoaei Nicolae şi 
Atimoşoaei Simona - Claudia 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 ş i 6,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 26 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 3560/2016 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de Mogyorosi Lajos, 

Mogyorosi Aurelia, Petrescu Claudia - Loredana, Arnăuţ Gheorghe 
şi Dadu Denisa – Virginia 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 ş i 6,  iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 27 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1461/2016 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 
având categoria de folosinţă drum, donate de Stanciu Adrian ş i 

Stanciu Liliana 
 

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

Punctul nr. 28 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă 
drum, înscris în C.F. nr. 124949 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 

11165)/1/1/1/1/4/1/1/1/1/8 
 

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

Punctul nr. 29 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, 
înscris în C.F. nr. 145038 Braşov, nr. cad. 145038 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 ş i 6,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 
     Punctul nr. 30 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei 

nr. 11, deţinut de Hamzea Paul Dan ş i Hamzea Lidia Anina 
 

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

Punctul nr. 31 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei 
nr. 10, ap. 7 deţinut de Banu Marian şi Banu Ştefania Mădălina 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 ş i 6,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
  

Punctul nr. 32 – a fost retras 
 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul 
Public Local de Termoficare, a investiţii lor aferente serviciului de 

termoficare 
 

Punctul nr. 33 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 511/2016 având 
ca obiect darea în folosinţă gratuită către Serviciul Public Local de 
Termoficare a unui spaţiu cu destinaţia de sediu, situat în Braşov, 

str. M. Kogă lniceanu nr.23, bl. C 7 
 

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

Punctul nr. 34 – a fost retras 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din 

domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la 
H.C.L. nr. 286/1999, republicată (investiţii aferente sistemului de 

termoficare) 
 

Punctul nr. 35 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din 

domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la 
H.C.L. nr. 286/1999, republicată (construcţii şi teren aferent 

Grădinii Zoologice) 
 

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

  
Punctul nr. 36 

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă 
în H.C.L. nr. 405 /2016 privind acceptarea donaţiei nr. 1078/2016 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de Toma Sergiu - Lucian 

şi Toma Daniela - Sorina 



                                               

 16

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

Punctul nr. 37 
Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 256/2016 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ş i 5,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 38 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea  imobilului situat în Braşov, 

str. Sitei f.n. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 ş i 6,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
  

Punctul nr. 39 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în 

Braşov, str. Poienelor nr. 5 
 

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

Punctul nr. 40 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov,  

str. Carpaţilor f.n.  
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 ş i 6,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 41 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 
construcţiei, str. Colonel Buzoianu nr. 14, către Brânzea Florian 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ş i 5,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 

Punctul nr. 42 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 

construcţiei – spatiu comercial, str. Jupiter nr. 1 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ş i 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
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    Punctul nr. 43 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 

asupra unui imobil situat în Braşov, str. Al. Vlahuţă nr. 59. 
 

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

  
Punctul nr. 44 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 
asupra unui imobil situat în  comuna Feldioara 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ş i 5,  iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
  

 
Preşedintele şedinţei - domnul Oprică Florentin Adrian declară   

încheiate  lucrările  şedinţei.  
 
 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre 

cele legale. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETAR,     
Oprică Florentin Adrian                 Pitiş  Paula  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


