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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 aprilie 2017 

 
 
     Şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Braşov a fost convocată pentru data de 28 
aprilie 2017, orele 13:00, în sala de şedinţe a 
Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunţul de 
şedinţă fiind postat pe site-ul instituţiei şi publicat 
în ziarul “Transilvania Expres”, în  data de  22-23 
aprilie 2017. 

 Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Paula 
Pitiş face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri 
sunt prezenţi 23. Absentează dl. consilier Popa Razvan, 
dl. consilier Barabas Laszlo, dl. consilier Macedonschi 
Cristian, dl. consilier Achim Gheorghe. 
     Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 
hotărâri valabile.   

 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare  

din data de 15 martie 2017 
În continuare, preşedintele şedinţei supune la 

vot, procesul - verbal al şedinţei din data de 15 
martie 2017, care se aprobă cu unanimitate.  

 
* 

Aprobarea ordinii de zi 
Se supune la vot ordinea de zi iniţială cu 51 

puncte (punctul 42 restras) şi se aprobă cu 
unanimitate. 

 
* 

Aprobarea ordinii de zi suplimentară 
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 2 

puncte şi se aprobă cu unanimitate. 
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* 
INTERPELĂRI 

 
Domnul consilier Rusu Sebastian: Vrea să adreseze 

o rugăminte către executivul Primăriei, respectiv 
Serviciul de parcări, întrucât a dat peste o speţă 
ciudată: două locuri de parcare, ce aparţineau unui 
proprietar, şi la aproape la doi ani după ce acea 
persoană s-a mutat din locaţia respectivă şi nu a mai 
plătit locurile de parcare. Locurile de parcare au 
rămas, în schimb, blocate. Deci pe ele nu s-au încasat 
bani, nici nu au putut fi scoase către licitaţie, iar 
persoana respectivă a crezut că neplătind, cum era 
odată, se vor da libere şi va scăpa de ele. Nu s-a 
întâmplat acest lucru, trebuia făcută mai nou o cerere 
de renunţare la locurile de parcare, o chestiune care i 
se pare destul de dificilă pentru oamenii care şi aşa 
sunt ocupaţi. Dânsului i se pare normal şi corect ca în 
momentul în care nu mai plăteşti ceva. Trei luni, până 
în luna martie, după cele trei luni dacă nu  se plătea 
îţi venea o somaţie, iar după acea somaţie, dacă nu se 
încasau banii, locul de parcare era liber. Şi ar ruga 
frumos ca acest lucru, să fie din nou aplicat, pentru 
că e o chestiune care deranjează şi presupune un timp 
inutil pentru a veni să faci o cerere de renunţare. 
Alţii spun că li se cer contractele de vânzare-
cumpărare, că au vândut aprtamentul, că nu-l mai au, 
sau radieri ale maşinilor. Sunt şi cei care poate îşi 
cumpără două apartamente şi nu-şi radiază maşina. Deci 
acesta este un lucru pe care ar vrea să îl remedieze 
cumva şi săptămâna următoare i-ar place să aibe o 
discuţie în sensul acesta.  
 Preşedintele şedinţei- dl. Oprică Florentin-Adrian 
doreşte să se păstreze timpul alocat la trei minute 
pentru fiecare interpelare.  
 Domnul consilier Ungar Arnold: precizează că se 
împlinesc 25 de ani de la alegerea primelor consilii 
locale democratice şi îi sugerează domnului Primar să 
facă o sesiune, o şedinţă festivă la care să-i invite 
pe toţi cei care au fost consilieri locali şi primari 
din 1992 până acum. Dânsul menţionează că s-a făcut 
acum cinci ani la Consiliul Judeţean, când s-au 
sărbătorit douăzeci de ani de la alegerea primului 
Consiliu Judeţean, şi speră că şi la nivelul 
municipiului, se va face, cu multă transparenţă, în 
sensul să fie invitaţi toţi cei care ar dori să vină.  
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 Domnul consilier - dl.Toro Tamas: propune ca la 
următoarea şedinţă să i se acorde titlul de cetăţean de 
onoare al Braşovului, post-mortem, copilului care a 
murit în avalanşă, Gulacs Eric, braşovean, înscris la 
Şcoala nr. 2.  
 
 

* 
 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 
 

(1)  Punctul nr. 52 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 
43/2017 pentru prelungirea termenului de dare în 
folosinţă gratuită a unor spaţii situate în Braşov, 
str. Iuliu Maniu nr. 52, către Asociaţia pentru 
Siguranţă Urbană şi Mediere Braşov 

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 1 abţinere (dl. Comşa Marius). 

 
 

(2) Punctul nr. 53 
 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea dizolvării şi 
lichidării voluntare a Energy Saving Agency S.A. 

 
Reprezentant al Municipiului Braşov, domnul Gantz 

Miklos Sandor.  
 

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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* 
ORDINEA DE ZI 

 
Punctul nr. 1 

 
Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier local al domnului Popa Răzvan, ca urmare a 
demisiei. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
                    Punctul nr. 2 
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier local al doamnei Urse Gabriela. 

 
Comisia se retrage pentru validare. 
 
Preşedintele şedinţei- dl.Oprică Florentin-Adrian 

citeşte Procesul verbal al comisiei de validare. 
Proces-verbal al comisiei de validare 

    încheiat în data de 28.04.2017,  
 

   Comisia de validare a Consiliului Local al 
Municipiului Braşov, întrunită astăzi, data de mai 
sus, analizând demisia din calitatea de consilier 
local ales al Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a domnului Popa Răzvan, înregistrată sub nr. 
25.335 din data de 29 martie 2017,  

 Având în vedere procedura instituită de art. 100, 
alin. 33 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015, pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii Administraţiei 
Publice Locale nr. 215 din 2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393 din 2004, 
privind statutul aleşilor locali, referitoare la 
vacantarea mandatelor de consilieri locali înainte 
de data normală, 

 Văzând că următorul consilier local supleant 
aflat pe listă este doamna Urse Gabriela,  

 Luând în considerare adresa PSD Braşov 
înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 
31.269, din 19 aprilie 2017, prin care se confirmă 
apartenenţa la acest partid a doamnei Urse Gabriela, 
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următorul supleant înscris pe liste, precum şi 
propunerea pentru a fi validată 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 al doamnei Urse Gabriela. Drept penrtu care  
s-a încheiat prezentul proces-verbal spre cele 
legale.  

 (se aplaudă) 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, 

iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
Doamna Urse Gabriela depune jurământul de 

consilier local: 
 

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să 
fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 
Braşov, judeţul Braşov. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” (se 
aplaudă) 
   
 Consilier - dl.  Pătraşcu Lucian: 
 “Domnule Preşedinte, pe această cale doresc să 
salut prezenţa doamnei deputat Roxana Mânzatu în sala 
de şedinţă a Consiliului Local”. 
  
                     Punctul nr. 3 

Proiect de hotărâre privind derularea proiectului 
„Braşovul verde” 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 2, 5 şi 6,  iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

                      Punctul nr. 4 
Proiect de hotărâre privind sprijinirea desfăşurării 

concursului pentru elevi „Educaţie rutieră – 
educaţie pentru viaţă” – Braşov, mai 2017 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 
şi 5  iar în urma votului a fost aprobat cu 23 pentru 
şi 1 abţinere (domnul Ungar Arnold). 
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Punctul nr. 5 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

112/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi 
Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidenţă a  Persoanelor Braşov 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 

1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

                      Punctul nr. 6 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

301/2013 pentru aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe. 

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

                  Punctul nr. 7 
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale 
pentru anul 2018 

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

                     Punctul nr. 8 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

93/2013, republicată, pentru aprobarea Organigramei şi 
a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 

şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate.  

                Punctul nr. 9 
Proiect de hotărâre privind modificare şi 

completare H.C.L. nr. 114/2017, pentru aprobarea 
procedurii de acordare a înlesnirilor la plată de 
către organul fiscal local. 

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



 7

                    Punctul nr. 10 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii 
materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 3/2017, pentru 

aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei 
începând cu 01 ianuarie 2017, pentru energia termică 

livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 

5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
                    Punctul nr. 11 

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii 
materiale cuprinsă în  H.C.L. nr. 15/2017, pentru  
aprobarea Organigramei şi statului de funcţii ale 

Teatrului pentru copii “Arlechino” Braşov 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 

1, 4 şi  5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate.  

                   Punctul nr. 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate 
      Punctul nr. 13 

Proiect de hotărâre privind modificare  H.C.L. nr. 
152/2013 republicată, pentru aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

Punctul nr. 14 
 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea organizării 
unei noi selecții în  vederea acordării subvenţiilor 

de la bugetul local în  baza Legii nr. 34/1998  
privind acordarea unor subvenții asociațiilor si 

fundațiilor române cu personalitate juridică, care 
înființează și administrează unități de asistență 
socială, precum și a termenului de depunere a 
documentației de solicitare a subvențiilor 
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  Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 4 şi  5, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 
pentru şi o abţinere (domnul Ungar Arnold). 

                    Punctul nr. 15 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei şi 
a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării 
obiectivului de investiţii Reamenajare cladire maimuţe 

- Grădina Zoologică Braşov 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 4 şi  5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                   Punctul nr. 16 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2017 

 
         Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  
Comisia 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
                   Punctul nr. 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final 
al Comisiei de selecţie şi mandatarea reprezentanţilor 
Autorităţii Tutelare să prezinte în Adunarea Generală a 

Asociaţilor   S.C. RIAL S.R.L. Braşov, propunerea 
pentru funcţia de membru, reprezentant al UAT 

Municipiul Braşov în Consiliul de Administraţie al 
societăţii 

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

Punctul nr. 18 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de 
aşteptări privind performanţele aşteptate de la 
organele de administrare şi conducere ale societăţii 
comerciale RATBV S.A. 
 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
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                    Punctul nr. 19 
Proiect de hotărâre  privind avizarea profilului 

consiliului de administraţie şi profilul candidatului 
pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie 

al S.C. RATBV S.A. 
Comisia 5 a avizat cu amendamentul: Trebuie completată 
o Declaraţie pe proprie răspundere că nu a colaborat cu 
securitatea conform O.U.G. nr. 24/2008.   

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
  
                    Punctul nr. 20 

Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de 
aşteptări privind performanţele aşteptate de la 

organele de administrare şi conducere ale Societăţii 
Comerciale Tetkron S.R.L. 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                    Punctul nr. 21 

Proiect de hotărâre  privind avizarea profilului 
consiliului de administraţie şi profilul candidatului 
pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie 

al Societăţii Comerciale Tetkron S.R.L. 
Comisia 5 a avizat cu amendamentul: Trebuie completată 
o Declaraţie pe proprie răspundere că nu a colaborat cu 
securitatea conform O.U.G. nr. 24/2008.   

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

Punctul nr. 22 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere 
Braşov 

 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
5 şi 7, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
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                    Punctul nr. 23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane 
Braşov 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  7, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                   Punctul nr. 24 

Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 
154/2017 privind aprobarea realizării „Investiţiei 
pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
silvice în fondul forestier proprietate publică a 

Municipiului Braşov” 
 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi 7,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

Punctul nr. 25 
 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
544/2016, prin care au fost aprobate tarifele percepute 
pentru practicarea activităţilor de agrement şi 
divertisment la Centrul de Agrement şi Divertisment din 
Poiana Braşov 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
5 şi  7,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 
     Punctul nr. 26 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
prin act adiţional a Contractului închiriere nr. 
1066/2014 a locurilor de parcare încheiat între 
Municipiul Braşov şi SC Aro Palace S.A.,parte 
integrantă din H.C.L. nr.184/2014 
 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

Punctul nr. 27 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul 
privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă 
Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul 

Braşov 
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 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                    Punctul nr. 28 
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1, 

parte integrantă din H.C.L. nr. 13/2013 pentru 
aprobarea Regulamentului privind constatarea şi 

sancţionarea contravenţiilor la transportul public 
local de persoane în Municipiul Braşov 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                     Punctul nr. 29 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism 
„P.U.D. – Construire locuinţă şi  împrejmuire, în 

Braşov, str. Merilor fn. 
         Proiectul de hotărâre a fost avizat de  
Comisia 2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
  
                     Punctul nr. 30 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de 
valabilitate documentaţie  P.U.Z. - Modificator UTR 49 

Brasov - aprobată cu H.C.L. nr. 251/2012 
 
         Proiectul de hotărâre a fost avizat de  
Comisia 2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                     Punctul nr. 31 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de 
valabilitate documentaţie “P.U.D. Construire hală 

depozitare şi confecţionare geomembrane, anexe aferente 
şi împrejmuire, Braşov, str. Durău nr. 8, aprobată cu 

H.C.L. nr. 241/28.05.2015 
 
         Proiectul de hotărâre a fost avizat de  
Comisia 2 şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
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                    Punctul nr. 32 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 

352/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului  donat de Halmágyi Ildikó-Timea 

 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                   Punctul nr. 33 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public 
al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 145441 

Braşov, nr. cad. 145441 
 

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

                   Punctul nr. 34 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 

359/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului  donat de Societatea Ductibit S.R.L. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 
                   Punctul nr. 35 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public 
al Municipiului Braşov a terenurilor  înscrise în:  CF 

nr. 146190 Braşov, nr. cad. 146190, CF nr. 146323 
Braşov, nr. cad. 146323 

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

Punctul nr. 36 
 

 Proiect de hotărâre privind neexercitarea 
dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului 
situat în Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 8, 
ap.1, deţinut de Sbircea Ingeborg-Heide, Brendel 
Brigitte şi Sbircea Peter. 
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 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 
                     Punctul nr. 37 
 Proiect de hotărâre privind neexercitarea 
dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului 
situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deţinut de Hamzea Paul Dan şi 
Hamzea Lidia Anina 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 

Punctul nr. 38 
 
 Proiect de hotărâre privind neexercitarea 
dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului 
situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap.13, 
deţinut de Zacker Arnold Mihail. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
  

Punctul nr. 39 
 Proiect de hotărâre privind neexercitarea 
dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului 
situat în Braşov, str. Republicii nr. 35, ap. 4, 
deţinut de Cantemir Cornelia Ileana, Cantemir Rareş, 
Cantemir Horaţiu Alexandru. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 
 

Punctul nr. 40 
Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării 

către Direcţia de Servicii Sociale Braşov a 
apartamentului nr. 11 situat în Braşov, str. Molidului 

nr. 43 A, bl. B 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
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Punctul nr. 41 
Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei 

situată în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, 
bl. B, ap. 12, către Primăria Municipiului Braşov 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 
                Punctul nr. 42 – RETRAS 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
241/2005 având ca obiect diminuarea capitalului 

social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu 
gratuit în proprietatea privată a Municipiului 

Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie. 
                    Punctul nr. 43 
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, 
cu modificările şi completările ulterioare (pod str. 
Zizin – Râul Timiş, pod str. Lânii – Canalul Timiş, 
Modernizare Piaţa de Miercuri, teren nr.cad.118839, 

drumuri forestiere Săcele) 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate.  

Punctul nr. 44 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de 

administrare asupra unor imobile 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                    Punctul nr. 45 
Proiect de hotărâre  privind  vânzarea directă a cotei  
de ½ din terenul aferent garajului situat în Braşov, 
str. Memorandului nr. 13, către Szasz  Karoly în cotă 

de ½ şi în cotă de ½ către Sata Clara 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
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 Punctul nr. 46 

Proiect de hotărâre  privind vânzarea directă a 
terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. 
Iuliu Maniu  nr. 64, către Drăguşin Emil şi Drăguşin 

Mariana 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                    Punctul nr. 47 

Proiect de hotărâre  privind dezlipirea imobilului 
situat în Braşov, zona Timiş – Triaj, str. Narciselor 

f.n. 
 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                    Punctul nr.48 

Proiect de hotărâre  privind dezlipirea imobilului 
situat în Braşov, str. Carierei nr. 154 

 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                   Punctul nr. 49 
 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea 
imobilului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 8 
 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                    Punctul nr. 50 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 
privat al Municipiului Braşov a unor imobile situate în 

Timiş- Triaj f.n. 
 
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de  
Comisia 1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat 
cu unanimitate. 
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                  Punctul nr. 51 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 

privat al Municipiului Braşov a unui imobil situat în 
Braşov, str. Prundului nr. 14 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 
1, 5 şi  6,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 


