
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  23 iunie 2017 
 
      Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de 23 iunie 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 sâmbătă – duminică, 17 – 18 iunie 2017. 

  Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Paula Pitiş 
face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt 
prezenţi 22. Absentează dl.consilier Rusu Sebastian Mihai, 
dl.consilier Duţu Tudor - Alexandru, domnul consilier 
Bunghiuz Marius, domnul consilier Toro Tamas şi domnul 
consilier Macedonschi Cristian. 
      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. 
  Doamna Secretar al Municipiului Braşov, Paula Pitiş 
informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un 
nou preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. 

Domnişoara consilier Crivineanu Alexandra îl propune 
pe domnul consilier Pătraşcu Lucian (6 voturi pentru şi 16 
voturi împotrivă).  

Domnişoara consilier Roxana Cojocea îl propune pe 
domnul consilier Oprică Florentin Adrian şi este ales cu 16 
de voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.  
 

* 
Aprobarea ordinii de zi 

Se supune la vot ordinea de zi iniţială cu 51 puncte 
(punctul 25, 51 retrase) şi se aprobă cu unanimitate. 

* 
Aprobarea ordinii de zi suplimentară 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 5 
puncte şi se aprobă cu unanimitate. 
 
 
 
 

                                                                



INTERPELARE – dl. consilier Arnold Ungar  
“După cum ştiţi, săptămâna trecută toţi consilierii am 

primit o invitaţie din partea comunităţii evreieşti, pentru 
a participa la aniversarea a 50 de ani de la Războiul de 6 
zile, câştigat de Israel, şi eu am participat la această 
întrunire, am fost singur, probabil pentru că sunt singurul 
profesor de aici, de istorie, şi mă interesează chestiile 
astea, şi vreau numai să vă spun ce am declarat acolo, 
bineînţeles în nume propriu. Am felicitat Israelul pentru 
câştigarea acelui război în ’67, când majoritatea dintre 
dumneavoastră probabil nu erau născuţi, ocazie cu care 
israelienii şi-au eliberat două teritorii,şi partea estică 
a Ierusalimului unificând astfel oraşul care oficial 
estecapitala statului Israel. Cam despre asta a fost vorba 
acolo.  

Şi dacă tot suntem la capitolul felicitări, tot ca 
declaraţie politică vreau să felicit Parchetul General 
pentru că în sfârşit i-a trimis în judecată pentru crime 
împotriva umanităţii pe Ion Ilici Iliescu şi pe Petre 
Roman, doi fii de nomenclaturişti bolşevici, care în 
sfârşit ajung unde le este locul. Să dea Dumnezeu să 
finalizeze Parchetul General şi dosarul despre Revoluţie, 
că tot ăştia doi vor fi fruntaşi şi cap de listă. Şi pentru 
a încheia cu felicitările, vreau să felicit şi foştii mei 
colegi din Partidul Naţional Liberal, că în sfârşit şi-au 
ales un lider hotărât, care nu face compromisuri şi pe care 
eu îl cunosc că sigur nu face compromisuri, şi care are şi 
o legătură cu Braşovul. Care ar fi legătura? Taică-su a 
fost ofiţer de securitate de-al lui Gheorghiu Dej în Braşov 
până în 1965, când a fost trecut în rezervă de Ceauşescu, 
care i-a trecut în rezervă pe toţi cei pe care istoricul 
Cristian Troncotă, şi el fost ofiţer de securitate îi băga 
în categoria torţionari., spre deosebire de cei care s-au 
angajat după, pe care tot acest istoric, într-un volum, 
ăsta e şi titlul volumului, ...oameni în care nu poţi avea 
nici o încredere. Şi cred că am avut şi noi între noi 
câţiva din ăştia, sau măcar unul. Vă mulţumesc!” 

         
 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ   
  

                 (1)PUNCTUL  52 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 

public al Municipiului Braşov a imobilului situat în 
Braşov, str.Castanilor, tronson III. 

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

                
 



  (2)PUNCTUL  53 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 

public al Municipiului Braşov a imobilului situat în 
Braşov, Bd. Victoriei, tronson II. 

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

               
  (3) PUNCTUL  54 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a imobilului situat în 
Braşov, Bd. Victoriei, tronson III. 

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

 

                (4) PUNCTUL  55 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 

public al Municipiului Braşov a imobilului situat în 
Braşov, pietonal Răcădău, tronson II. 

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

   
   (5) PUNCTUL  56 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de 
Pre-acord de finanţare cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea achizitionării de 
autobuze noi destinate transportului public local de 
calatori. 

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

 
ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 

PUNCTUL 1 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 

213/2017 pentru acordarea de premii pentru sportivii care 
au obţinut performanţa la acţiuni sportive naţionale 
oficiale. 

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

PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

440/2016 pentru aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor 
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Braşov pentru anul 2017. 

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

 



PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime 

la consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele din 
dotarea Serviciului Public de Administrare  Creşe Braşov. 

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

 

PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

51/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi 
Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare 
Creşe Braşov. 

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

 
PUNCTUL 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării 
destinaţiei unor imobile aflate în administrarea S.C. RIAL 
S.R.L. din locuinţe în spaţii cu altă destinaţie. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 
6. Comisia 5 solicită amânarea proiectului.  

 
Se cere un punct de vedere de la Direcţia Economică (a 

SC RIAL) privind situaţia contabilă. Cu amendamentul 
comisiei 5, se propune amânarea acestui punct.  

Proiectul s-a amânat cu unanimitate de voturi. 

 
PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
106/2013 pentru aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale Poliţiei Locale Braşov. 

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

 
 

PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

59/2016 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea 
serviciilor de pază şi ordine publică de către Poliţia 
Locală  Braşov. 

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

 
 
 



 
PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 
64/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Social „Adăpost de Noapte”. 

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

 
PUNCTUL 9 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
378/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Social cu cazare „Centrul 
rezidenţial pentru persoane fără adăpost”. 

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

 
PUNCTUL 10 

 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 
nr.66/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al Serviciului Social  “Centrul de Zi 
de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost”. 

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

 
PUNCTUL 11 

 Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei de 
la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, Asociaţiei 
Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj, în anul 2017. 

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

 
PUNCTUL 12 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 
Amenajare casa tropicală et.II – Construire acvarii. 

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

 
PUNCTUL 13 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 
Amenajare casa tropicală et. II – Amenajare ţarc şi adăpost 
pentru zebre. 

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

 
 



PUNCTUL 14 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 
Amenajare casa tropicală et.II – Amenajare ţarc lemuri. 

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

 
PUNCTUL 15 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 
Amenajare casa tropicală et. II – Execuţie dren perimetral. 

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

 
PUNCTUL 16 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 
colaborare între Grădina Zoologică Braşov şi „Prietenii 
Grădinii Zoologice Braşov”. 

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

 
PUNCTUL 17 

 Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului 
de Dramaturgie Contemporană – ediţia a XXVIII – a la 
Braşov, în luna noiembrie 2017. 

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

 
 

PUNCTUL 18 
 Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului 

Internaţional de Operă, Operetă şi Balet – ediţia a XV-a, 
la Braşov, în perioada octombrie – noiembrie 2017. 

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

 
 

PUNCTUL 19 
 Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 203/2013 pentru aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Operei Braşov. 

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

 
 
 
 



 
PUNCTUL 20 

 Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de 
parteneriat între Municipiul Braşov şi Agenţia pentru 
Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov 
(A.B.M.E.E.) pentru derularea campaniei „Oscar, şarpele 
hoinar”. 

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

 
PUNCTUL 21 

 Proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 85/2016 privind constituirea 
Comisiei de  circulaţie a Consiliului Local Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5, si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Şovăială Şerban). 

 

PUNCTUL 22 
 Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 214/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării 
publice supraetajate “Parcare Spitalul Militar Regina 
Maria”. 

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

 
PUNCTUL 23 

 Proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 251/2005 prin care s-a aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de 
parcare din Municipiul Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5, si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere(domnul consilier Şovăială Şerban). 

 
PUNCTUL 24 

 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul 
Primăriei Municipiului Braşov. 

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

 
PUNCTUL 25 RETRAS 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
cadru pentru organizarea concursurilor de arhitectură. 

 



 
PUNCTUL 26 

 Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei 
străzi cuprinse în P.U.Z. str.După Grădini Braşov. 

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

 
PUNCTUL 27 

 Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de 
valabilitate documentaţia de urbanism “P.U.D.  –  
Construire casă, str. Florilor nr. 14, Braşov”, aprobată cu 
H.C.L. nr. 371/23.07.2015, iniţiatori/beneficiari - Luncaşu 
Ioan şi Luncaşu Ecaterina. 

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

 
PUNCTUL 28 

 Proiect de hotărâre privind avizare documentaţie de 
urbanism “Modificare P.U.Z. – Regenerare urbană zona 
industrială Tractorul Braşov, aprobat cu H.C.L. nr. 
737/2009 – faza 1”, Braşov, str. Turnului nr. 5, iniţiatori 
S.C. Immochan Imobiliare S.R.L. şi Immo Lodgia S.R.L. 

 
 Domnule Preşedinte, am o interpelare la acest punct 

de pe ordinea de zi. Am adus în atenţia consilierilor 
locali… le-am depus acum, şi dacă-mi permiteţi îi voi 
comunica şi doamnei Secretar, o poziţie formulată şi 
înregistrată la instituţia dumneavoastră şi de asemenea o 
copie de pe cererea de chemare în judecată formulată de 
proprietarul unui spaţiu de acolo…” 

 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 si 

5, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru 
şi 1 abţinere(domnul Şovăială Şerban). 

 
PUNCTUL 29 

 Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub  nr. 215/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului   donat 
de S.C. Tehnosting Echipamente S.R.L. 

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

 
 
 
 



PUNCTUL 30 
 Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul 

public al Municipiului Braşov a terenului înscris în  CF 
nr. 146769 Braşov, nr. cad. 146769. 

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

 
PUNCTUL 31 

 Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a terenurilor înscrise în CF 
146919 Braşov, nr. cad. 146919, CF 146907 Braşov, nr. cad. 
146907, CF 146739 Braşov, nr. cad. 146739, CF 146438 
Braşov, nr. cad. 146438. 

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

 
PUNCTUL 32 

 Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a terenului înscris în  CF 
nr. 146809 Braşov, nr. cad. 146809. 

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

 
PUNCTUL 33 

 Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF nr. 
145353 Braşov, nr. cad. 145353. 

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

 
PUNCTUL 34 

 Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a terenului înscris în  CF 
nr. 145884 Braşov, nr. cad. 145884. 

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

 
PUNCTUL 35 

 Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 
35/2017 privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, 
înscrise în CF nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, CF nr. 
110874 Braşov, nr. cad. 6659, CF nr. 110862 Braşov, nr. 
cad. 6660, CF nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 

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

 



PUNCTUL 36 
 Proiect de hotărâre privind  neexercitarea  dreptului  

de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, deţinut de   S.C. Mi 
Casa S.R.L. 

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

 
PUNCTUL 37 

 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Lungă nr. 23, ap. 5, deţinut de Man Emanoel 
Geza - tată şi Man Emanoel Geza - fiu. 

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

 
PUNCTUL 38 

 Proiect de hotărâre privind darea în administrare 
către Grădiniţa cu program  prelungit nr. 33 Braşov, a 
spaţiului cu altă destinaţie situat la etajul imobilului 
din Braşov, str. Olteţ, nr. 11. 

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

 
PUNCTUL 39 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Reabilitare imobil situat în Braşov, str. 
Michael Weiss nr. 22. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 
si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Şovăială Şerban). 

 
PUNCTUL 40 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici  aferenţi   realizării obiectivului de 
investiţii “Reabilitare imobil situat în Braşov,str. Lungă 
nr. 1. 

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

 
PUNCTUL 41 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Reabilitare imobil situat în Braşov, str. 
Mureşenilor nr. 7. 

 



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

 
PUNCTUL 42 

 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 
situat în Braşov, str. Cerbului nr. 14. 

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

 
PUNCTUL 43 

 Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil teren 
situat în Braşov,str. Apolo f.n. 

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

 
PUNCTUL 44 

 Proiect de hotărâre privind vânzare directă teren 
aferent construcţiei, situat în Braşov, str. Lânii nr. 41,  
către S.C. Ţara Bârsei S.A. 

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

 
PUNCTUL 45 

 Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a imobilului situat în 
Braşov, str. Castanilor, tronson I. 

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

 
PUNCTUL 46 

 Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a imobilului situat în 
Braşov, str. Castanilor, tronson II. 

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

 
PUNCTUL 47 

 Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a imobilului situat în 
Braşov, Bd. Victoriei. 

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

 
 
 
 



PUNCTUL 48 
 Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 

public al Municipiului Braşov a imobilului situat în 
Braşov, pietonal Răcădău. 

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

 
PUNCTUL 49 

 Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a imobilului situat în 
Braşov, str. Dorului. 

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

 
PUNCTUL 50 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în 
acţionariatul RATBV S.A. a UAT Prejmer. 

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

 
PUNCTUL 51 RETRAS 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de 
Cooperare între Municipiul Braşov şi Asociaţia “Agenţia 
pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov”. 

 
Domnul Primar George Scripcaru invită pe cei care 

doresc să participe, la Aula Universităţii, la ora 10, 
sâmbătă 24 iunie 2017, unde Municipalitatea premiază toţi 
elevii unităţilor de învăţământ braşovene din clasele V – 
XII care au obţinut premiile I, II, III. Totodată, 
precizează că doreşte ca Serviciul informatic din Primărie,  
începând din şedinţa următoare de consiliu local, să 
asigure logistica necesară ca şedinţa de consiliu local să 
fie transmisă live pe brasovcity şi se va încerca acelaşi 
lucru şi pentru şedinţele comisiilor de specialitate.  

 
 

 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 


