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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  22 decembrie 2016 

 

          Şedin ţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Braşov a 

fost convocată pentru data de 22 decembrie 2016,  orele 15:00, în sala 

de şedin ţe a Consiliului Local,  din B-dul Eroilor n r.  8,  anun ţul de 

şedin ţă  fi ind postat pe site-ul institu ţiei şi publicat în ziarul  

“Transilvania Expres” în  data de 17 decembrie 2016. 

Doamna Secretar a l Municipiului Braşov –  Paula Pitiş face 

prezen ţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezen ţi 25. Absentează 

domnul consilier Stroe Ioan, d-na consilier Top Ferghete Carmen 

Floriana.  

        Precizează  că şedin ţa este statutară  şi se pot lua hotărâri valab ile.   

În deschiderea şedin ţei un  grup  de solişti de la Opera Braşov au 

interpretat colinde.  

* 

Aprobarea ordinii de zi a  şedinţei  

 

Preşedintele şedinţei - domnul Oprică  Florentin-Adrian  supune 

la vot  ordinea de zi iniţială cu 51 de puncte, un punct  retras (punctul 

nr.28) şi ordinea de zi suplimentară  cu 2 puncte ş i se aprobă cu 23 de 

voturi pentru ş i 2 ab ţineri.  
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* 

INTERPELĂRI 

Domnul consilier Ungar Arnold  precizează  că la şedin ţa 

precedentă a făcut o interpelare la care nu a p rimit nici un răspuns,  în 

sensul că , nu sunt prezentate materialele în termenul legal,  nu sunt 

înso ţite de rapoartele comisiilor de specialitate,  iar în ceea ce priveş te 

intreprinderile publice, nu se respectă  Ordonan ţa de Urgen ţă 102 din 

2011, cu privire la alegerea adunării generale a ac ţionarilor.  Întrucât 

acestea nu sunt respectate, interpelarea îşi păstrează valabilita tea. În 

plus, în august,  în Monitorul Oficial 644 din 23 august 2016 a apărut 

strategia na ţională anticorup ţie,  pe perioada 2016  –  2020. Din acest  

punct de vedere ş i din acest motiv dânsul se ab ţine la toate proiectele de 

hotărâre care sunt pe ord inea de zi.  Domnul consilier susţine că îşi va 

apăra drepturile p rin mijloacele dreptului penal,  adică  spune clar,  că  se  

va adresa organelor de cercetare penală cu referire la abuzul în  serviciu  

făcut de Primar şi de preşedin ţii comisiilor locale, ale Consiliului Local, 

care nu prezin tă  materialele în termenele respective.  

 În încheiere vrea să ceară  scuze pentru faptul că se va ab ţine de 

la votarea noului coleg de la P.S.D., ab ţinerea n-are nici o legătură cu 

persoana dânsulu i,  cum ab ţinerea sau votul împotrivă nu a avut nici o 

legătură cu persoana colegulu i de la U.D.M.R., când încă o dată  a 

încercat aceas tă formă minimală  de protest.   

 Domnul consilier Macedonschi Cristian vrea să  mulţumească 

pentru invita ţia pe care au primit-o to ţi la evenimentul din Poiana 

Braşov, în  zona Winterland. Şi dacă tot vorbeş te de zona Winterland, ar 

dori…  să-i întrebe pe cei doi Viceprimari şi pe d-na Secretar de 

contractul de închiriere a domeniului public în zona Winterland, cine a 

câş tigat licitaţ ia,  dacă s-a făcut l icita ţ ie,  şi cum s-a ales…  câştigă torul 

licita ţiei înch irierii domeniului public în zona Winterland. Domnul 

consilier Macedonschi  se alătură demersului şi protestului  domnului 

consilier Ungar şi n-o să  voteze şi îş i  cere scuze colegilor care vor fi  

votaţi astăzi,  se ab ţine datorită situaţiei din Consiliul Local.   
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 Domnul consi lier Comşulea  Eugen  doreş te  să se ţină  10  secunde 

un moment de reculegere, pentru 22 decembrie 1989. 

 Se ţine un moment de reculegere. 

 Domnul consi lier Macedonschi Crist ian  doreşte să  aducă  aminte 

doamnei Secretar că nu  a primit contractul de închirire a Sălii  

Sporturilor, pe care P.N.L.-ul a folosit-o în perioada de campanie. 

 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ  

 

Punctul nr. 52 

Proiect de hotărâre privind rectif icarea bugetului Municipiului  

Braşov pentru punerea în aplicare a H.C.L. nr. 532 din 21.11.2016 

privind majorarea de capital social al S.C. Tetkron S.R.L.  

 
 Se supune la vot punctual,  fiecare articol. 
 

Art.  1.  Se aprobă  rectificarea bugetului local al Municipiului Braşov pe 

anul 2016, pentru punerea în  aplicare a H.C.L. nr.  532/2016, privind 

majorarea capitalulu i social al  S.C.  TETKRON S.R.L.,  cheltuielile 

aprobate prin H.C.L. nr.  581/15.12.2016, pe sec ţiunea de dezvoltare vor 

suporta următoarele modificăr i:  

 - Cap. 70.02. Locuin ţe, servicii şi dezvoltare publică,  cheltuieli de 

capital se majorează cu suma de 18.500 mii lei,  reprezentând participare 

la capitalul social al societăţilor comerciale;  

 - Cap. 80.02. Acţiuni generale economice, comerciale ş i de muncă,  

Proiecte cu finan ţare din fonduri externe nerambursabile,  se diminuează 

cu suma de 18.500 mii lei,  pentru proiectul “Centrul de afaceri,  transfer  

tehnologic ş i incubator de afaceri”.  

  Detalierea fiecărei secţiuni a bugetu lu i local rectificat pe 

capitole, subcapitole, titluri, articole ş i alineate se regăseş te în anexă,  

parte integrantă din  prezenta hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se 

ab ţine cineva?”  
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(Rezultatul votului:  
Voturi pentru: 21 
4 abţineri: dl.  Macedonschi Cristian şi dl.  Ungar Arnold,  
dl.  Sovă ială  Serban ş i d-na Donosa Adina) 

 

“Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire 

a prezen tei hotărâri.  

(Rezultatul votului:  
Voturi pentru: 21 
4 abţineri: dl.  Macedonschi Cristian şi dl.  Ungar Arnold,  
dl.  Sovă ială  Serban ş i d-na Donosa Adina) 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 

7,  iar în urma votului a fost aprobat cu 21  voturi pentru ş i 4  ab ţineri (dl.  

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold, dl.  Sovăială  Serban şi  

d-na Donosa Adina). 

 

Punctul nr. 53 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 393 din 

2016 republicată ,  privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome 

de Transport  Braşov prin transformare în societate comercia lă  pe 

acţiuni cu denumirea RAT BV S.A. 

 Domnul Viceprimar Mihai Costel face nominalizările pentru 

persoanele desemnate. Îl propune pe dl.Oprică Adrian Florentin, pe dl. 

Comşa Marius, pe dl.  Pă traşcu  Lucian, pe dl.  Neacşu Alexandru şi pe  

d-na Ferghete Carmen Ţop. 

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

urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru ş i 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold). 
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* 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ  

 

Punctul nr. 1 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării,  înainte de 

expirarea duratei  normale a mandatului de consi lier local a l 

domnului Stroe Ioan, ca urmare a demisiei.  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold). 

 Comisia de validare (d l.  Oprică Adrian Florentin, dl.  Popa 

Răzvan, dl.  Barabas Laszlo ş i Mihai Costel) s-a retras pentru verificarea 

dosarului următorului consilier local aflat pe liste.  

 

 

  Preşedintele şedin ţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian: 

“Proces-verbal al comisiei de validare încheiat în data  de 

 22  decembrie 2016. 

 Comisia de validare a Consiliului Local al Municip iu lui Braşov, 

întrunită în şedin ţă  astăzi,  data de mai sus, analizând demisia din 

calitatea de consilier local ales al Consiliului Local al Municipiului 

Braşov al  domnului Stroe Ioan, înregistrată  sub nr.  98.110 din data de 

15.12.2016, constatând  că potrivit art.  96, alin. 9, din Legea nr.  67 din 

2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată,  în cazul demisiei unui consilier urmează a fi validat  

mandatu l consilierului local ales prin scrutin ş i aflat pe lista partidului a 

cărui sus ţinere o are, văzând că  urmă to rul consilier local suplean t aflat  

pe listă  este dl.  Achim Gheorghe Silviu, luând în considerare adresa 

Partidului Social Democrat Braşov înregistra tă  la Primăria Municipiului 

Braşov cu nr.  98.251 din 15.12.2016, prin care se confirmă apartenen ţa 

politică la acest part id a domnului Achim Gheorghe Silviu, următorul 

supleant înscris pe listă,  precum şi propunerea pentru a fi validat în 
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calitate de consilier local pe locul rămas vacant înregistrată  la Primăria 

Municipiului Braşov sub nr.  98.251  din 15.12.2016. 

 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 al  domnului 

Achim Gheorghe Silviu, drept pentru care s-a încheiat prezentul   

proces-verbal,  spre cele legale.”   

 

Punctul nr. 2 

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consi lier loca l 

al d- lui Achim Gheorghe Silviu.  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, iar în urma 

votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru ş i 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold). 

 Domnul Achim Gheorghe Silviu depune jurământu l: 

„Jur să  respect Constitu ţia ş i legile ţă rii şi să fac, cu                       

bună-credin ţă,  tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru  b inele 

locuitorilor municipiului Braşov, jude ţul Braşov. Aşa să-mi ajute 

Dumnezeu!”  

 

Punctul nr. 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului Municipiului Braşov la data de 15.12.2016. 

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 24 voturi pen tru ş i 2 ab ţineri (dl.  

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de alocare de 

fonduri pentru activitatea sportivă  în Municipiul Braşov. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 

7,  iar în urma votului a fost aprobat cu 24  voturi pentru ş i 2  ab ţineri (dl.  

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rect ificării Bugetului de 

Venituri şi Cheltuie li ş i a Indicatori lor de performanţă  ai Regiei  

Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., pe anul 2016. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 6 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor ş i taxelor locale 

precum ş i a taxelor speciale pentru anul 2017 . 

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

votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl.  Macedonschi 

Cristian ş i d l.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 7 

Proiect de hotărâre  privind stabilirea  limitelor maxime până  la care 

pot fi anulate creanţele f isca le datorate de contribuabilii persoane 

fizice şi persoane juridice, aflate în so ld la 31 decembrie 2016 

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

votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl.  Macedonschi 

Cristian ş i d l.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 8 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013 

republicată ,  privind aprobarea Organigramei ş i a Statului de funcţi i  

ale Direcţiei Fiscale Braşov 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 iar în urma 

votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl.  Macedonschi 

Cristian ş i d l.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 9 

Proiect de  hotărâre privind stabilirea plafonului  minim a l 

cuantumului debitelor restante pentru care este stabilită  obligaţia 

organului fisca l de a publica pe pagina de internet, listele 

debitori lor persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează  

debite restante.  

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

votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl.  Macedonschi 

Cristian ş i d l.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii actelor 

administrative fisca le tiparite prin intermediul unui centru de 

imprimare masivă ,  valabila si in cazul in care nu poarta semnatura 

persoanei imputernicite si stampila organului emitent  

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

votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl.  Macedonschi 

Cristian ş i d l.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zi lnice de hrană ,  a 

costului mediu lunar de întreţinere ş i a contribuţ iei  

părinţi lor/reprezentanţi lor legali pentru copiii care frecventează  

creşele din subordinea 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 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  
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Punctul nr. 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţii lor care 

administrează  unităţi de asistenţă  socială  îndreptăţite să  primească  

subvenţie de la bugetul local în anul 2017. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 13 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau 

lucrări de interes local ce urmează  să  fie prestate în anul 2017 de 

către benefic iarii de ajutor social 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 14 

Proiect de hotărâre privind modificarea ş i completarea H.C.L. nr.  

469/2016, prin care  s-a aprobat Regulamentul de O rganizare ş i  

Funcţionare a Serviciului Public Local de Termoficare Braşov. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

  

Punctul nr. 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adiţional 

a contractului de închiriere între  Serviciul pentru Gestionarea  

Câinilor fără  Stăpân Braşov şi S.C. Ferma Stupini  UTB S.A. pentru 

Adăpostul de câini fără  stăpân. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  
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Punctul nr. 16 

Proiect de hotărâre privind modificarea ş i completarea H.C.L. nr.  

438/2011, republicată ,  prin care s-a  aprobat Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Serviciului 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 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 17 

Proiect de hotărâre priv ind acordarea titlului de cetăţean de onoare 

domnului comandor de aviaţie în retragere Pavel Veedesi  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 7 iar în 

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 18 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 624/2011, 

referitoare la  acordarea unor faci lităţi studenţi lor din învăţământul  

universitar din Municipiul 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 24 voturi pentru  ş i 2 ab ţineri (dl.  

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 19 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 544/2016, pentru 

aprobarea tarife lo r percepute pentru practicarea activităţilor de 

agrement ş i divert isment la Centrul de Agrement ş i Divertisment din 

Poiana Braşov 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 7 iar în 

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  
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Punctul nr. 20 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare  a 

gestiunii serviciului de transport  public local,  prin concesiune, în 

Municipiul Braşov ce se va încheia între Municipiul Braşov şi  

Societatea R.A.T. BV S.A. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 21 

Proiect de hotărâre privind acordarea tarifului redus pe mijloacele 

de transport public loca l de că lă tori aparţinând „S.C. RATBV S.A.” ,  

pentru elevii din Municipiul Braşov 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 22 

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele 

de transport public loca l de că lă tori aparţinând „S.C. RATBV S.A.” ,  

pentru elevii din învăţământul  preuniversitar de stat,  din 

Municipiul Braşov 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 23 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului redus pe mijloacele 

de transport public local de persoane aparţinând „S.C. RATBV 

S.A.” ,  pentru persoanele vârstnice şi pensionarii,  cu domici liul în 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 24 

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele 

de transport public local de persoane aparţinând „S.C. RATBV 

S.A.” ,  pentru persoanele vârstnice şi pensionarii,  cu domici liu l 

stabil în municipiul Braşov 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 25 

Proiect de hotărâre priv ind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de 

transport public local de persoane aparţinând „S.C. RATBV S.A.”  

pentru revoluţionarii din 1989 ş i pentru partic ipanţii la revolta 

anticomunistă  din 1987 din Municipiul Braşov 

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

urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold) ş i 1 vot împotrivă (Sovăilă  

Serban). 

 

Punctul nr. 26 

Proiect de hotărâre priv ind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de 

transport public local de persoane aparţinând „S.C. RATBV S.A.”  

pentru veteranii de război ş i a văduvelor de război din Municipiul 

Braşov. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  
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Punctul nr. 27 

Proiect de hotărâre privind acordarea tarifului redus pe mijloacele 

de transport public local de persoane aparţinând „S.C. RATBV 

S.A.”  pentru donatorii de sânge din Municipiul Braşov 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 28  RETRAS 

Proiect de hotărâre priv ind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de 

transport public local pentru aparatul de specia litate a l Primăriei  

Municipiului Braşov 

 

Punctul nr. 29 

Proiect de hotărâre priv ind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de 

transport public local de persoane din Municipiul Braşov pentru 

persoanele cu handicap aceentuat, grav şi asistenţii personali ai 

acestora 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 30 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2.166/2016 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului  

având categoria de fo losinţă  drum, donat de Chibulcutean Cristina. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  
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Punctul nr. 31 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1.725/2016 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului  

având categoria de folosinţă  drum, donat de Munteanu Cristian 

George şi  Munteanu Silvia Laura   

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 32 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 126/2016 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 

având categoria de folosinţă  drum, donate de Bogdan Eufrosina, 

Fákó Magda, Fákó Zoltan, Buz Melitta Erika, Mircea Sergiu 

Cristian, Ferent Raul Adrian, Ferent Cosmin Lucian şi Ferent  

Ramona Florina  

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 33 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului  situat în Braşov, str. Nicolae Bă lcescu 

nr.  10, ap. 2, deţinut de Andrei Rozalia, Andrei Eugenia, Cocan 

Ionuţ  Cosmin ş i Cocan Gabriel Claudiu  

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  
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Punctul nr. 34 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului  situat în Braşov, str. Nicolae Bă lcescu 

nr.  23, ap. 11, deţinut de Florea Victoria, Preutu Elena, Roman 

Anişoara, Florea Constantin ş i Morariu Maria 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 35 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Pia ţa Sfatului nr.  

29, ap. 10, solicitat de Gergely Zsofia, Gergely Zoltan Mihai şi 

Gergely Sidonia 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 36 

Proiect de hotărâre privind trecerea  în domeniul public a l 

Municipiului Braşov a  terenului având categoria de folosinţă  drum, 

înscris în C.F. nr. 144644 Braşov, nr. cad. 144644 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 37 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de 

închiriere dintre Biserica Evanghelică  C.A. din România - Parohia 

Braşov, Municipiul Braşov şi Grădiniţa cu Program Normal nr. 37, 

pentru imobilul unde aceasta îş i desfăşoară  activitatea situat în 

Braşov, str. Lungă  nr. 63 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6 iar în 

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 38 

Proiect de  hotărâre privind completarea inventarului  bunurilor din 

domeniul public a l Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. 

nr.286/1999,republicată  (investiţii  aferente sistemului de 

termoficare) 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 39 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul 

Public Local de Termoficare, a investiţii lor aferente serviciului de 

termoficare. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 40 

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

S.R.L. a imobilelor (garaje + magazie) situate în Braşov, str. Lungă  

nr. 75 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  
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Punctul nr. 41 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 631/2005, având 

ca obiect darea  în folosinţă  gratuită  Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidenţă  a Persoanelor a l Municipiului Braşov, a spaţiilor 

situate în c lădirea Primăriei Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 42 

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

Construire locuinţă  P + E, str. Fagurului nr. 12 E Braşov” 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 43 

Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei şi a Planului de 

acţiuni privind adaptarea  la schimbări le climatice în Munic ipiu l 

Braşov.” 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 44 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului  situat în Braşov, 

str. Lungă   nr. 21 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  
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Punctul nr. 45 

Proiect de hotărâre priv ind înscrierea în domeniul public al 

Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, B-dul Eroilor.  

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 46 

Proiect de hotărâre priv ind înscrierea în domeniul public al 

Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Stâncii 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

  

Punctul nr. 47 

Proiect de hotărâre priv ind înscrierea în domeniul public al 

Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Neptun 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 48 

Proiect de hotărâre priv ind înscrierea în domeniul public al 

Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, Bd . Saturn 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 49 

Proiect de hotărâre priv ind înscrierea în domeniul public al 

Municipiului Braşov, a imobilului  situat în Braşov, str. Ştefan 

Octavian Iosif. 
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Proiectul  de hotărâre a fost aviza t de  Comisiile 1 , 5 şi 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 50 

Proiect de hotărâre priv ind înscrierea în domeniul public al 

Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Piaţa 

Revoluţiei f.n. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

 

Punctul nr. 51 

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată  impotriva H.C.L. nr. 520/2016 privind vânzarea directă  a 

terenului aferent spatiului comercial situat in Brasov, Calea 

Bucuresti nr. 90, către  Marin Daniela. 

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

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 2 ab ţineri (dl. 

Macedonschi Cristian ş i dl.  Ungar Arnold).  

Preşedintele şedin ţei dl.  Oprică Floren tin –  Adrian - declară  

încheiate  lucrările  şedin ţei. 

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

legale.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETAR,            

Oprică  Florentin Adrian                 Pitiş  Paula  

 

 
 
 
NOTA:  
Cu preci zarea că la pag.5  se va ci t i  î n l oc de art .96  al i n.9 di n Legea 67/2004 art. 100 
al i n.33  din Legea 115/2015  
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