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R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
         BRAŞOV 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a  Consiliului Local 

Braşov din  data  de  28 iulie 2017 
 
      Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de 28 iulie 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, 22 – 23 iulie 
2017. 

  Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Maria Anda 
Zamora face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt 
prezenţi 25. Absentează dl.consilier Neacşu Alexandru şi 
domnul consilier Toro Tamas.  
      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. 

   
* 

Aprobarea ordinii de zi 
Se supune la vot ordinea de zi iniţială cu 72 puncte 

(punctul 6 şi 7 retrase, punctul 16 amânat) 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. 

 
* 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare  
din data de 31 mai 2017 

 
* 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare  
din data de 23 iunie 2017 

  
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, 

procesul - verbal al şedinţei din data de 31 mai 2017, 
care se aprobă cu unanimitate şi procesul verbal al 
şedinţei din data de 23 iunie 2017, care se aprobă cu 
unanimitate. 
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INTERPELARI 

Domnul consilier Mara Iulian: 
“Stimaţi colegi, să fiţi de acord să ne prezinte dl. 

Codruţ Bucur de la Reactiv Braşov, prezent aici în sală, 
un proiect, de fapt este o iniţiativă a societăţii civile, 
denumită Fără lacăte pe curtea şcolii, şi să fim de acord 
să ne prezinte acest proiect, urmând să-l depună ulterior, 
ca şi iniţiativă”.  

Dl. Codruţ Bucur  reprezintă Asociaţia Reactiv din 
Braşov, şi are o iniţiativă numită „Fără lacăte pe curtea 
şcolii”. A lansat-o în urmă cu câteva săptămâni, a fost 
destul de bine receptată de societatea civilă, de cei care 
au interacţionat cu asociaţia,de cei care au vizualizat pe 
reţelele de socializare apelul şi pentru a  materializa, 
au fost încurajaţi să înainteze către Consiliul Local o 
propunere legislativă prin iniţiativă cetăţenească. 
Doreşte să informeze că strânge semnături, în cele trei 
săptămâni de la lansare s-au strâns în jur de 3000 de 
semnături,dar pentru a înainta o astfel de propunere au 
nevoie de sprijin, sub formă de colaborare, sub formă de 
sugestii,sub formă de dezbatere. În acest sens,au elaborat 
câteva documente, o expunere de motive şi o propunere de 
iniţiativă legislativă, şi în acelaşi timp solicită 
sprijinul executivului Primăriei.Ar dori să participe la o 
comisie cu specialişti şi reprezentanţi ai societăţii 
civile. 

Doamna consilier Ţop Ferghete spune că tot mai mulţi 
cetăţeni ai Municipiului Braşov i-au adresat întrebarea: 
Unde este Poliţia Locală a Municipiului? Pentru că nu prea 
îşi face văzută prezenţa.Ca urmare,ar dori ca dl. director 
Aldea să  prezinte un raport de activitate asupra a ceea 
ce s-a întâmplat în Braşov începând de la 01 ianuarie până 
la 30 iunie şi unde au fost prezenţi.Nu s-au văzut în 
parcuri, pe Mihai Viteazul s-au făcut nişte săpături care 
nu s-au acoperit, şoferii se plâng de acest inconvenient 
şi crede că Poliţia Locală ar trebui să fie cea care 
urmăreşte aceste lucruri. Dar şi acest proiect pe care dl. 
Bucur il propune crede că va necesita o prezenţă a 
Poliţiei Locale tot mai mult în zona şcolilor, în zona 
parcurilor, acolo unde se pare că activităţile nu sunt 
corespunzătoare. Deci, ar dori până la viitoarea şedinţă a 
Consiliului Local să primescă acest raport de la Şeful 
Poliţiei Locale Braşov.  

Domnul consilier Bunghiuz Marius spune că locatarii 
de pe str. Alexandru Vlahuţă nr. 59 au sesizat că acolo a 
fost o bancă, care între timp s-a luat şi ar dori dacă se 
poate, să fie montată din nou acea bancă, în faţa 
blocului. Şi ar mai avea o interpelare, pe str. Podul 
Creţului nr. 86; în zona aceea sunt foarte mulţi copii, 
fiind vacanţă, în această perioadă, ei se joacă foarte 
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mult pe stradă şi ar dori un limitator de viteză, deoarece 
sunt foarte multe maşini care merg cu viteză mare. 
 Domnul consilier Ungar Arnold: 
 “Voi începe cu o declaraţie politică legată de 
punctul cel mai important, pe care îl avem pe ordinea de 
zi de astăzi, care este în avantajul angajaţilor din 
Primărie,cel referitor la noua salarizare.Mai întâi aş 
vrea să mulţumesc Guvernului actual că a făcut un pas 
înainte spre o adevărată autonomie locală, măcar la 
cheltuieli, în domeniul ăsta, ni s-a dat autonomie 
locală,de care tot vorbim noi de 25 de ani, de când sunt 
eu în administraţia asta. Acum mai aşteptăm şi pasul 
următor, autonomia locală să se reflecte şi în dreptul de 
a reţine mai mulţi bani pe plan local şi a da mai puţini 
bani la Teldrum(?),dar nu de asta vreau să vorbesc, vreau 
să spun câteva lucruri legat de această salarizare, pentru 
că în mijloacele mass-media deja unii care habar n-au ce e 
aia administraţie publică locală deja plâng cu lacrimi de 
crocodil că se duce naibii bugetul localităţilor, că 
angajaţii cu consilierii şi cu Primarii îşi împart banii 
acum între ei,şi n-o să mai aibă bani de investiţii 
ş.a.m.d. Oamenii ăştia nu ştiu despre ce vorbesc, pentru 
că dacă ar fi cunoscut realitatea din administraţia 
publică n-ar fi făcut astfel de afirmaţii care văd că sunt 
întreţinute şi pornesc din mai multe puncte, adică eu 
cunosc mecanismele astea de când era departamentul 
dezinformare internă la băieţii de pe vremuri. Acum 
trebuie să scoată pe cineva vinovaţi că nu se fac 
investiţii şi o să fie vinovaţi funcţionarii de prin 
primării. Eu vreau să le atrag atenţia acestor oameni că 
această mărire de salariu nu-i face milionari pe angajaţii 
din primării şi din consilii judeţene, ci-i aduce doar la 
un nivel de viaţă, să zicem, onorabil, acceptabil, şi să-i 
facă în aşa fel, încât să nu mai fie în comentariile unora 
sau altora, eu ştiu cum erau văzuţi angajaţii, că doar am 
lucrat şi eu zece ani ani şi ştiu că mulţi, din diferite 
domenii, te judecau după banii pe care-i câştigai, şi erai 
tratat aşa, ca o cantitate neglijabilă. Ei, acum nu vor 
mai putea face ăştia treaba asta. Şi tot legat de acest 
lucru, tot timpul se spune că sunt toţi corupţi prin 
administraţie, că fac şi dreg. Acum motivul ăla nu mai 
există, nici scuza că trebuie să mai primesc câte ceva, ca 
să trăiesc mai bine.Sigur, nu mă refer la cei care primeau 
o ciocolată sau o punguţă de cafea de un sfert de 
kilogram,că aia nu-i corupţie, mă refer sigur la unii care 
au intrat în administraţia publică, eu nu dau nume, dar îi 
ştie lumea, au intrat în administraţie publică, erau 
încălţaţi în tenişi de Drăgăşani, nici măcar adidaşi n-
aveau. Acum au ajuns cunoscători ai geografiei mondiale, 
în sensul că au fost prin toate insulele posibile de care 
eu nici n-am auzit,numai auzind că merg ei acolo căutam pe 
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hartă ca să găsesc insula respectivă. Deci cu treburile 
astea cred că se va încheia şi se va mai încheia cu un 
lucru, pentru că acuma ce spun de acum încolo este un 
pamflet, nu se leagă de Primăria Braşov, un pamflet care-i 
scris, dar îl publicăm la momentul oportun, pentru că 
oamenii care au făcut afaceri veroase(?)dintre 
funcţionarii publici sau dintre aleşii locali, ăia n-au 
putut să facă afacerile singuri, pentru că furtul mare se 
află.Şi atunci oamenii ăştia au ajuns vrând – nevrând 
surse, pentru că cine trebuia să-i afle i-o aflat, şi în 
loc să-i pună cu botul pe labe, i-au folosit drept surse. 
Şi păcat că în multe instituţii publice astfel de tipuri 
de oameni de surse au fost promovaţi, au fost susţinuţi şi 
avansaţi, fără să ştie cei care îi avansau şi-i susţineau, 
că tot ăia i-o aranjat după aia. Ei, măcar acuma oamenii 
dacă nu mai se ocupă de afaceri necurate, nici băieţii 
ăştia, care în loc să vadă de siguranţa naţională, unii se 
ocupau să cumpere autobuze, ăilalţi făceau societăţi de 
pază de-ale lor, ş.a.m.d. Nici ăia n-or să mai aibă pe 
cine să joace ca pe un pion de pe tabla de şah, şi atunci 
e bine şi că acest lucru se întâmplă şi poate că oamenii 
văzându-şi de treaba lor, toţi ăştia, trei şi un sfert sau 
cum îi cheamă pe toţi, n-or să mai aibă obiectul muncii 
prin primării,şi să lase primarul şi angajaţii şi 
funcţionarii să-şi vadă de treabă, pentru că eu nu mă 
refer aici la instituţiile de forţă ale statului în 
ansamblu, mă refer la mulţi indivizi de acolo care…cine 
îmi opreşte? Vezi? Cum vorbeşti de ei, cum îţi opresc 
microfonul! Oamenii ăştia, unii dintre ei, prin lumea 
asta, că eu vă spun din cărţi de istorie ce am citit, că 
asta e meseria mea, prima.Oamenii ăştia şi-au folosit 
funcţiile în scopuri personale,ba să cumpărăm aia, ba să 
ne vândă nu ştiu ce locuinţe care nu erau ale localităţii, 
să le vândă lor,şi tot felul de chestii de-astea, pentru 
că îi aveau pe oameni la mână. Acum sperăm că o dată cu 
introducerea noului sistem de salarizare n-o să mai aibă 
nimeni pe nimeni la mână,şi angajaţii să-şi vadă de treaba 
lor în linişte, iar cei care sunt pe statele de plată ale 
unora şi altora, dacă nu le mai convine aici, acuma iau 
bani destui de aici, să nu mai ia bani şi de acolo, să 
înceteze raportul ăsta nefiresc. Cam asta ar fi declaraţia 
politică. Sigur că amănunte, când public ce am eu ce am de 
publicat, şi ce e gata scris şi pus la loc sigur, o să dăm 
şi cu nume, cu exemplificări din Municipiul Braşov. 
 În ceea ce priveşte interpelarea, prima e foarte 
scurtă, eu aş vrea să fim informaţi,că eu mai discut cu 
şoferii de autobuz,în legătură cu greva aceea japoneză, ce 
s-a rezolvat,ce nu s-a rezolvat,pentru că din discuţiile 
cu şoferii,care-s oameni care ştiu multe,ei au zis 
majoritatea următorul lucru: păi nu ne măreşte salariul, 
fiindcă nu vrea Consiliul Local.Aşa ştiau ei.Nu ştiu dacă-
i aşa,că nu ştiu,pe vreun consilier nu ne-a întrebat 
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nimeni dacă avem competenţe să mărim salariile sau dacă 
vrem să le mărim.Pentru că dacă e cum zic ei, că au numai 
1.500 de lei pe lună,e jenant.Când fostul director avea 
16.000,tot şoferii îmi zic.Păi nu se poate chiar aşa. 
Adică iei 16.000 pe lună şi laşi societatea în deficit.Şi 
mai ştiu că a şi cerut să i se dea nu ştiu ce primă sau 
sume care nu s-au dat,că era cu consiliul de administraţie 
şi chestii de genul ăsta.Păi dacă noi două luni nu ne 
întrunim aici, vă spun cinstit, oraşul merge şi fără noi, 
două luni,poate chiar şi trei, ar zice unii că ar merge 
mai bine să dispărem de tot, dar dacă şoferii ăştia două 
zile fac grevă… au mai fost acum câţiva ani mulţi în urmă, 
grevă, şi care-şi mai aminteşte,ştie,că era un haos total, 
şi atunci haideţi să ne ocupăm de oamenii ăştia, că acuma 
tot numim tot felul de şefi,îi alegem după toate 
procedurile astea complicate, care-s aşa de 
complicate,încât tot timpul iese cine trebuie, domnule, 
foarte interesant.Să ne ocupăm şi de şoferi, domnule, că 
ăştia sunt baza RAT-ului, nu tot felul de comisii şi 
comitete, ca pe vremea lui Caragiale.Şi o altă întrebare 
la care nu ştiu cine îmi va răspunde, probabil că îmi 
răspunde dl.Primar,că dânsul tot timpul are câte un 
răspuns la îndemână pe teme de-astea, că e foarte vechi şi 
ştie ce să zică.Eu aş avea o rugăminte, se desfăşoară tot 
felul de evenimente în Braşov festive,altele comemorative, 
adică comemorăm sau sărbătorim evenimente istorice.Pe mine 
mă interesează poate mai mult ca pe alţii, dar poate că şi 
pe alţii îi interesează, că nu trebuie să fii cu studii de 
istorie ca să te intereseze istoria naţională. Şi atunci 
aş ruga, când sunt astfel de serbări,de activităţi,să fim 
anunţaţi şi noi, consilierii locali, că poate vrem să 
participăm,adică eu sigur vreau să particip.Dar aşa avem 
compartimentul ăsta care ţine legătura cu noi foarte bine, 
să ne spună, domnule,la ora cutare, dar cu o zi înainte, 
nu cu o zi după să ne spună, ştiţi? Să ne spună şi nouă 
uite, domnule, se depun coroane pentru nu ştiu ce, şi 
atunci venim cu coroanele de la noi, nu vrem să-i decontăm 
banii ăştia din bugetul local, dar vrem să paricipăm, 
pentru că în ultimă instanţă, în Braşovul ăsta sunt două 
autorităţi locale, autoritatea Primarului şi autoritatea 
Consiliului Local în ansamblu, deci nu fiecare consilier 
are autoritate, fiecare consilier e cam zero,ştiţi?După 
legea asta.Asta ar fi o problemă, şi o întrebare care mi-
au pus-o foşti colegi de-ai mei,cu care-s profesor de 
istorie prin Braşov, zice:băi,voi acolo ce faceţi pentru a 
marca cum se cuvine serbarea centenarului?Şi eu am zis nu 
ştiu ce facem, şi acum întreb şi eu, că dacă mă mai 
întreabă unii, poate nu ştiu să le spun şi rămâne o umbră 
a întregii activităţi,poate se face ceva,de către executiv 
şi noi nu ştim.Să ne spună şi nouă,ca să le spunem mai 
departe.Că relaţia cu cetăţenii o mai ţinem şi noi, nu se 
ţine numai prin angajaţii din Primărie sau prin 
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dl.Primar.Şi noi,ne întreabă lumea,şi noi nu ştiu ce să 
spunem.Cel puţin eu nu ştiu ce să spun.Poate s-a făcut 
ceva, s-a şi hotărât aici ceva şi oi fi uitat eu că vorba 
aia… nu mai am 36  de ani, ci am invers cu cifrele.Vă 
mulţumesc!” 
 Domnul consilier Macedonschi Cristian are patru 
interpelări.În primul rând doreşte să salute decizia de a 
transmite şedinţele live,Forumul German, le-a înregistrat, 
de un an de zile, le-a publicat pe internet şi se bucură 
că executivul s-a hotărât să transparentizeze aceste 
şedinţe,întrebarea dânsului este unde se vor arhiva? 
 Salută demersurile de preluare a tronsonului vechi de 
ocolitoare de la C.N.A.I.R. şi doreşte să se repare 
trecerea la nivel de la Fundătura Hărmanului.Referitor la 
R.A.T., solicită contractul nr. 190/102321 din 29.12.2016, 
contract de servicii publice între R.A.T. şi Municipiul 
Braşov, cu toate actele adiţionale, sau cu actul adiţional 
nr. 1, şi cu toate documentele aferente, care au stat la 
baza acestui contract, şi Hotărârea nr. 603 din 2016.
 Ultima interpelare se referă la Poarta Ecaterina, 
unde este ruptă o portiţă de fier, e pusă lateral, poate 
ar fi bine pentru imaginea oraşului, să se repare.  

Domnul consilier Şovăială Şerban nu aşteaptă un 
răspuns, aşteaptă o reacţie. A dat la fiecare acest 
material, care se intitulează, APEL, şi nu interpelare, 
apelul e ca o rugăminte, interpelarea e puţin mai agresivă 
aşa, ca idee. Apelul este legat de punctul nr.30 de pe 
ordinea de zi, respectiv demersurile de elaborare a unui 
nou PUG.Trebuie să se decidă ce tip de dezvoltare se 
doreşte să se dea oraşului pe următorii foarte mulţi ani, 
pentru că nu este o decizie pe un an, doi, trei, e o 
decizie pe foarte mulţi ani. O dezvoltare pe verticală, 
adică un oraş al blocurilor, aşa cum ne-au obişnuit 
comuniştii, sau o dezvoltare pe orizontală, respectiv cu 
case unifamiliale sau plurifamiliale, dar care să nu 
treacă de un regim de P.+3, P.+4. Şi abia după ce s-a 
decis această idee, cum se doreşte dezvoltarea oraşului pe 
viitor, după aceea se pot face caietele de sarcini pentru 
elaborarea noului PUG, iar actualul PUG nu poate fi  
altceva, decât o aberaţie, în care există pe vârful 
dealului de la Warthe regim M2, adică să faci P+15 în 
vârful dealului,când în jur sunt numai locuinţe 
individuale, sau în Tractorul, unde s-au făcut parcele în 
zig-zag unde au apucat să construiască locuinţe 
individuale a rămas regimul L, L1, L2, iar în rest  
blocuri de 15 etaje. Aşteaptă să vădă opinia domnului 
Primar şi opinia tuturor, dacă sunt de acord cu o asemenea 
dezbatere şi cu o decizie care să cimenteze clar, daca se 
doreşte dezvoltare pe verticală,se face oraşul blocurilor, 
sau pe orizontală.  
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 Domnul Primar George Scripcaru specifică că Planul 
Urbanistic General este un document foarte laborios, care 
trebuie să parcurgă foarte mulţi paşi, foarte multe etape, 
şi lucrurile acestea vor fi făcute de către specialişti,se 
vor dezbate,vor fi discuţii publice cu entităţi de 
specialitate.Ultima actualizare a fost făcută cu ajutorul 
Universitaţii Ioan Mincu din Bucureşti. Această 
reactualizare practic e şi o temporizare a ceea ce se 
întâmplă acum, în aşa fel, încât să existe posibilitatea 
să se regleze şi să echilibreze aspecte din punct de 
vedere urbanistic şi arhitectural în Municipiul Braşov.  
 Domnul consilier Şerban Şovăială spune că partea 
tehnică trebuie să o facă specialiştii, dar principiile 
directoare cad în sarcina noastră.  
 Domnul Viceprimar dl. Mihai Costel răspunde mai întâi 
domnului consilier local Macedonschi, spunându-i că actul 
a fost transmis la două instituţii, care au rolul de a 
cenzura,de a verifica anumite aspecte din aceste 
contracte,una dintre aceste instituţii se cheamă 
A.N.R.S.C.-ul, care este, autoritatea tutelară care a 
răspuns că acest contract este perfect legal, întruneşte 
toate condiţiile.Toate condiţiile de legalitate şi modul 
în care a fost acordat societăţii de transport, atât cele 
interne, cât şi cele europene. Cea de a două instituţie 
este Consiliul Concurenţei, unde după şase luni de 
corespondenţă cu dumnealor, la recomandările dânşilor se  
intră cu acel act adiţional şi totodată se modifică acel 
cost pe kilometru,care rezolvă aspecte de natură 
economică. Domnul viceprimar precizează că lucrurile sunt 
foarte clare, dl. Arnold a punctat foarte bine, situaţia 
dezastruoasă de la această societate este cauzată de 
fostul manager al acestei societăţi, care a avut curaj să 
participe şi la acea procedură de selecţie care se face pe 
109 cu 111. Societatea, a fost transformată cu mari 
minusuri financiare, de la cheltuielile nejustificate pe 
care le-a făcut dumnealui acolo, de la faptul că a 
cheltuit capitalul social fără să-l aprobe în consiliul de 
administraţie şi să-l analizeze cum s-a dat hotărâre în 
A.G.A., şi multe alte probleme, care sunt consemnate, dar 
sunt probleme vechi.Domnul viceprimar îi răspunde domnului 
consilier Arnold,că s-au purtat discuţii cu membrii 
comisiei 5 şi cu membrii comisiei 1 cu privire la aceste 
salarii. Precizează că în momentul acesta nu există un 
conflict de muncă declanşat şi nu se va declanşa, pentru 
că s-au făcut nişte propuneri o dată cu acest act 
adiţional la contractul de servicii, de majorare a 
salariilor, propuneri care au fost discutate şi cu cei de 
la sindicat, şi cu cei din conducerea R.A.T.-ului şi sunt 
propuneri chiar de bun augur, astfel încât să se rezolve 
şi situaţia şoferilor şi a personalului tehnic de la 
societate.  
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 Domnul Primar George Scripcaru precizează că după 
hotărârea de preluare a acelui tronson, drumul care face 
legătura Zizinului cu drumul C.E.T.-ului, Fundătura 
Hărmanului, urmează o Hotărâre de Guvern, ca să se poată 
repara, în aşa fel, încât să devină un drum intern, în 
interiorul municipiului Braşov.  
 

Ordinea de zi suplimentară 
 

PUNCTUL  73 
Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. 

nr.431/2016 prin care s-au aprobat organigrama şi statul 
de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare. 

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

PUNCTUL  74 
Proiect de hotărâre privind dezmembrare 

(apartamentare) imobil situat in Braşov, str. Constantin 
Brâncoveanu nr.8. 

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 aprobarea rectificării 

bugetului municipiului Braşov - iulie 2017. 
Se supune la vot punctual, fiecare articol: 

 
Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al 

Municipiului Braşov pe anul 2017 în sumă de 662.498,77 mii 
lei la partea de venituri şi  898.471,46 mii lei la partea 
de cheltuieli, astfel: 

pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în 
sumă de 572.038,77 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă 
de 572.038,77 mii lei. 

pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în 
sumă de 90.460,00 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă 
de 326.432,69 mii lei.  

 
Execedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2016 

conform HCL nr.8/ 28.01.2017 privind privind  încheierea 
execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 
2016, este de  235.972,69 mii lei, cuprins la partea de 
cheltuieli. 

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

(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: majoritate.) 
dl. Ungar Arnold nu participă la vot.) 
 
Art.2   Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
local pe anul 2017 în suma de 142.116,57 mii lei la partea 
de venituri şi 148.685,35 mii lei la partea de cheltuieli, 
astfel: 

pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în 
sumă de 125.680,57 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă 
de 131.810,38 mii lei;  

Execedentul secţiunii de funcţionare la 31.12.2016, 
conform HCL nr.9/ 28.01.2017 privind privind  utilizarea 
excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în 
anul 2017 din bugetul Municipiului Braşov, este de  
6.129,81 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli. 

pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în 
sumă de 16.436 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 
16.874,97  mii lei;  

Execedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2016, 
conform HCL nr.9/ 28.01.2017, este de  438,97 mii lei, 
cuprins la partea de cheltuieli. 

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

(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: 24.) 
dl. Ungar Arnold nu participă la vot.) 
 
Art.3  Bugetul centralizat al fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017 rămâne la nivelul aprobat prin 
HCL nr.109/15.03.2017. 

(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: 24.) 
dl. Ungar Arnold nu participă la vot.) 
 
Art.4 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli 

ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate 
integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe 
anul 2017, astfel: 

 
  

Municipiul Braşov  anexa nr.3 
Direcţia Fiscală Braşov anexa nr.4 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor Braşov 

anexa nr.5 

Politia Locală Brasov anexa nr.6 
Direcţia Sport şi Tineret Braşov anexa nr.7 
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Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov anexa nr.8 
Opera Braşov anexa nr.9 
Direcţia de Servicii Sociale Braşov anexa nr.10 
Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov anexa nr.11 
Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov anexa nr.12 
Grădina Zoologică Braşov anexa nr.13 
Serviciul  ptr Gestionarea Căinilor fără 
Stăpân Brasov 

anexa nr.14 

Serviciul Public Local de Termoficare Braşov anexa nr.15 
Serviciul Public Local Salvamont Braşov anexa nr.16 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Braşov anexa nr.17.01 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.3 Braşov anexa nr.17.02 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.5 Braşov anexa nr.17.03 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7 Braşov anexa nr.17.04 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.8 Braşov anexa nr.17.05 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.9 Braşov anexa nr.17.06 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.10 „Primii 
paşi” Braşov 

anexa nr.17.07 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.11 Braşov anexa nr.17.08 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.13 Braşov anexa nr.17.09 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14 Braşov anexa nr.17.10 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.15 Braşov anexa nr.17.11 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.17 Braşov anexa nr.17.12 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.18 Braşov anexa nr.17.13 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19 Braşov anexa nr.17.14 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.21 Braşov anexa nr.17.15 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.22 Braşov anexa nr.17.16 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.23 Braşov anexa nr.17.17 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.24 Braşov anexa nr.17.18 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.25 Braşov anexa nr.17.19 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.26 Braşov anexa nr.17.20 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.28 Braşov anexa nr.17.21 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.29 Braşov anexa nr.17.22 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.33 Braşov anexa nr.17.23 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.34 Braşov anexa nr.17.24 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.35 Braşov anexa nr.17.25 
Şcoala Gimnazială nr.1 Braşov anexa nr.18.01 
Şcoala Gimnazială nr.2” Diaconu Coresi” 
Braşov 

anexa nr.18.02 

Şcoala Gimnazială nr.3 „Gheorghe Lazăr” 
Braşov 

anexa nr.18.03 

Şcoala Gimnazială nr.5 Braşov anexa nr.18.04 
Şcoala Gimnazială nr.6 “Iacob Mureşianu 
Braşov 

anexa nr.18.05 

Şcoala Gimnazială nr.8 “ Braşov anexa nr.18.06 
Şcoala Gimnazială nr.9 “ Nicolae Orghidan” 
Braşov 

anexa nr.18.07 

Şcoala Gimnazială nr.11 “Şt.O Iosif ” Braşov anexa nr.18.08 
Şcoala Gimnazială nr.12 Braşov anexa nr.18.09 
Şcoala Gimnazială nr.13 Braşov anexa nr.18.10 
Şcoala Gimnazială nr.14 Braşov anexa nr.18.11 
Şcoala Gimnazială nr.15 Braşov anexa nr.18.12 
Şcoala Gimnazială nr.19 Braşov anexa nr.18.13 
Şcoala Gimnazială nr.25 Braşov anexa nr.18.14 
Şcoala Gimnazială nr.27 „Anatol Ghermanschi” 
Braşov 

anexa nr.18.15 

Şcoala Gimnazială nr.30 Braşov anexa nr.18.16 
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Colegiul Naţional Andrei Şaguna Braşov anexa nr.19.01-
19.02 

Colegiul Naţional Dr.Ioan Meşotă Braşov anexa nr.19.03 
Colegiul Naţional Unirea Braşov 
 

anexa nr.19.04 

Colegiul Naţional de Informatică” Gr.Moisil 
„Braşov 

anexa nr.19.05 

Colegiul Naţional “Aprily Lajos “Braşov anexa nr.19.06 
Colegiul de stiinte ale naturii Emil Racoviţă 
Braşov 

anexa nr.19.07 

Liceul „Andrei Mureşanu “ Braşov anexa nr.19.08 
Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov anexa nr.19.09 
Liceul cu Program Sportiv Braşov anexa nr.19.10 
Liceul Vocaţional de Arte Plastice “Hans 
Mattis Teutsch Braşov 

anexa nr.19.11 

Liceul Vocaţional  de Muzică “Tudor Ciortea” 
Braşov 

anexa nr.19.12 

Liceul Teoretic Johanes Honterus  anexa nr.19.13-
19.14 

Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Braşov anexa nr.19.15 
Colegiul Tehnic “Transilvania Braşov 
 

anexa nr.19.16 

Colegiul Tehnic Energetic  “Remus Răduleţ 
Braşov 

anexa nr.19.17-
19.18 

Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” 
Braşov 

anexa nr.19.19 

Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov anexa nr.19.20 
Colegiul „Nicolae Titulescu” Brasov anexa nr.19.21-

19.22 
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov anexa nr.19.23 
Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae 
Rucăreanu Braşov 

anexa nr.19.24 

 
Domnul Primar George Scripcaru insistă ca domnul 

consilier Arnold Ungar să voteze pentru că sunt două 
componente de rectificare de buget,  una se referă la 
sumele care trebuie pentru salarii şi a doua componentă se 
referă la plata obligaţiilor sentinţelor judecătoreşti 
pentru profesori, pentru învăţământ.  

(Rezultatul votului: 
Voturi pentru:24.) 
dl. Ungar Arnold nu participă la vot.) 
 
Art.5 Se aprobă Programul de investiţii publice al 

Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi 
bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii, conform anexelor nr. 20.01-20.04,care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(Rezultatul votului:unanimitate) 
 
Art.6 Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective 

de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului 
Braşov conform anexei nr. 21, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

(Rezultatul votului:unanimitate) 
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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 si 7,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 2 

Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din 
bugetul local a Municipiului Braşov a contravalorii 
chiriei pentru profesorul de limba spaniolă în cadrul 
Colegiului Naţional Unirea pentru anul şcolar 2017 - 2018. 

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

 
 

PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Braşov şi din serviciile publice din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, 
începând cu data de 1 iulie 2017. 

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

 
PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
285/2016, privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine 
publică a Municipiului Braşov. 

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

 
PUNCTUL 5 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
93/2013, republicată, privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov. 

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

 
PUNCTUL 6– RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi 
Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale 
Braşov. 

 
PUNCTUL 7 – RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării 
proiectului “Reabilitare imobil Centru de zi pentru 
persoane vârstnice situat în Braşov, B-dul Valea Cetăţii 
nr.13”. 
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PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii 
Structurilor Comunitare Consultative la nivelul 
municipiului Braşov. 

  
Domnul viceprimar Mihai Costel face propuneri: 

Pentru zona Astra 1 - pe dl. consilier Iov-Radu. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere (1 abţinere – dl. Arnold 
Ungar) 
Pentru zona Astra 2 - pe dl. Bădulescu Sebastian. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Pentru zona Bartolomeu - d-na consilier Urse Gabriela. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Pentru zona Blumăna - dl. consilier Rusu Sebastian. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Pentru zona Centrul Civic - d-ra consilier local Crivineanu 
Alexandra. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Pentru zona Centrul Vechi-  dl. Tărăbuţă Dumitru. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Pentru zona Florilor pe d-ra consilier local Cojocea Roxana. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Pentru zona Noua pe domnul consilier local Chifu Sergiu. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Pentru zona Răcădău d-na consilier local Top Ferghete Carmen.  
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Pentru zona Schei dl. consilier local Ciovică Octavian. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Pentru zona Tractorul -  dl. consilier local Oprică Adrian. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Şi pentru zona Craiter – Triaj - dl. consilier local Achim Silviu. 
24 voturi pentru şi 1 abţinere 
Se supune punctul în totalitatea lui.  

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

4 şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi 
pentru ;i 2 ab’ineri (dl. consilier Macedonschi Cristian 
şi domnul consilier Ungar Arnold). 

 
PUNCTUL 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de 
repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative 
necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru anul 
2017. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
4 şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

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

 
 PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de 
activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei 
de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul I  2017. 

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

 
PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de 
activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii 
Sociale Braşov pe semestrul I/2017. 

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

 
PUNCTUL 13 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local 
ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici 
începând cu 01 ianuarie 2017, pentru energia termică 
livrată de Serviciul 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 unanimitate. 

 
PUNCTUL 14 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană, 
festival organizat de către Teatrul „Sică Alexandrescu” 
Braşov. 

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

 
PUNCTUL 15 

Proiect de hotărâre privind propunerea de candidaţi în 
vederea numirii membrilor în Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Comerciale “RATBV”. 

Domnul consilier - dl. Ungar Arnold: 
“La acest punct, când am primit materialele pentru a 

le studia în linişte acasă, lipseau o serie de elemente, 
inclusiv tabelul cu oamenii pe care îi votăm aici. În 
aceste condiţii, eu unul nu pot vota pentru, pentru că nu 
cunosc respectivii oameni. Aceşti oameni, după legislaţia 
care e în vigoare şi după care lucrăm noi, cu R.A.T.-ul, 
că aici e mai mult de lucru, cu treaba asta, aceşti oameni 
trebuie să îndeplinească nişte condiţii ei, ca oameni, nu 
numai ca profesionişti, şi atunci ca să ştiu eu dacă ăştia 
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îndeplinesc condiţiile sau nu, trebuie să le cunosc C.V. –
urile, dar C.V. –urile nici în ziua de astăzi, acum, la 
ora asta, nu le avem, ca atare eu nu pot vota aşa ceva, 
pentru că pentru şedinţa viitoare vă pregătesc eu un 
material care ar trebui să-l facă cei care sunt plătiţi 
pentru asta, un material să vedem dacă se îndeplinesc 
condiţiile de către cei care sunt în conducerea 
diferitelor societăţi comerciale pe care le avem noi.  

Pentru că sunt nişte criterii pe care trebuie să le 
îndeplinească, şi vreau să verific eu pe internet, unde 
trebuie să fie publicate o serie de elemente care sunt 
prevăzute în legislaţie, să vedem dacă oamenii ăştia 
îndeplinesc condiţiile. Aşa… cum votăm? Păi de exemplu 
dacă unul dintre ei a fost informator de securitate, după 
lege nu avem voie să-l punem acolo. De unde să ştim că n-a 
fost? A dat o declaraţie pe proprie răspundere? Îşi aduce 
în termen de şase luni de la C.N.S.A.S. hârtia? Că aia se 
obţine uşor, nu-i mare brânză, numai să vrei să o ceri! 
Sau şi alte elemente, dacă are cazier sau mai ştiu eu ce, 
trebuie să aibă acolo, că scrie acolo, în lege, ce trebuie 
să verificăm, noi nu ştim nimic sau poate cei care au fost 
în comisia respectivă ştiu, dacă ei pot să ne spună că 
aceste elemente există, ar trebui să ni le arate, că nu-i 
nici un secret, C.V.-ul acestor oameni care sunt în slujba 
comunităţii trebuie să fie public, că aşa spune legea. Eu 
cât n-am C.V.-ul ăsta, trebuie să votez împotrivă. Vă 
mulţumesc!” 

Domnul viceprimar – dl. Mihai Costel: 
“Da… pe lângă ceea ce spunea dl. Arnold, o să fac 

câteva precizări, dar văd că şi în titulatura hotărârii de 
consiliu local este o eroare, în sensul în care zice 
“Proiect de hotărâre privind propunerea de candidaţi în 
vederea numirii membrilor în consiliul de administraţie”. 
Cred că hotărârea de consiliu ar trebui să sune proiect de 
hotărâre privind propunerile de nominalizare, nu de 
candidaţi, pentru că nu mai vorbim de candidaţi, de 
nominalizare în vederea numirii membrilor în Consiliul de 
Administraţie al societăţii comerciale. Vă rog frumos, 
doamna Secretar,să consemnaţi lucrul acesta,să îndreptaţi 
titlul hotărârii de consiliu local, şi totodată lucrul 
acesta să-l îndreptaţi şi în conţinutul hotărârii.  

Cu privire la celălalt aspect, Ordonanţa O.U.G. nr. 
109,care reglementează managementul intreprinderilor 
corporative, acestei intreprinderi unde se încadrează şi 
societatea RATBV S.A., completată cu Legea nr. 111 apărută 
anul trecut, în 2016, şi cu normele de aplicare, impunea 
pentru această societate, îndeplinind anumite condiţii 
cumulative legate de cifra de afaceri, număr de angajaţi 
şi alte aspecte, impunea angajarea unui expert din 
interior, în vederea selecţiei acestor membri în Consiliul 
de Administraţie. Drept pentru care s-a făcut procedura  
de  achiziţie  publică, a  fost  desemnat  un  consultant  
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care a câştigat această licitaţie, este vorba de cei de la 
PLURI CONSULT, vă pot pune la dispoziţie şi dumneavoastră, 
şi oricărui alt coleg care nu a făcut parte din comisia de 
selecţie, care a fost desemnată de Consiliul Local, 
conţinutul acestui dosar, dosar care cuprinde rapoartele 
preliminare, rapoartele intermediare şi rapoartele finale 
întocmite de această comisie până la data la care a fost 
concursul de interviu, partea a doua, de interviu. 
Totodată acolo există şi documentele necesare privind 
eligibilitatea candidaţilor la aceste funcţii. Acest 
concurs de selecţie s-a încheiat în urmă cu două zile, din 
comisia de selecţie au făcut parte cinci consilieri 
locali,după cum urmează:d-na Carmen Ferghete, dl.Oprică 
Adrian,dl.Pătraşcu Lucian, dl. Toro Tamas, dl.Neacşu 
Alexandru şi…nu cred că am omis pe nimeni, cei cinci 
colegi. S-a întocmit un raport final în urma analizei 
dosarelor şi în urma concursului de selecţie de către cei 
de la PLURI CONSULT, şi totodată,în urma acestui raport 
final şi a opiniilor cu privire la candidaţii la postul de 
administrator la această societate,membrii acestei comisii 
au întocmit un raport de propuneri de nominalizare, 
îndeplinindu-se condiţiile de eligibilitate şi totodată 
condiţiile cu privire la structura acestui consiliu de 
administraţie. Acum să vă spun şi nominal, dacă tot aţi 
deschis acest subiect, este vorba de domnul Cornea George, 
care a îndeplinit punctajul cel mai mare şi este încadrat 
pe zona tehnicului, deci partea tehnică, aşa cum prevedea 
Ordonanţa şi Legea nr. 111, domnul Bogdan Năstase Florin 
în zona economică, de asemenea, aşa cum prevede legea, că 
trebuie să fie doi din zona economică, dl. Coste Marius, 
componenta juridică, dl. Mircea Marin, care, de asemenea, 
dumnealui ocupă o poziţie din partea Autorităţii Tutelare, 
dar îndeplineşte şi condiţiile lui 109 cu 111, şi dl. 
Geman Marian, dumnealui, de asemenea, este cu studii 
economice, s-a ţinut cont de principiul minim doi cu 
studii economice, astfel încât cei de la PLURI CONSULT, 
pentru că au fost nouă candidaţi, din nouă candidaţi şapte 
au fost declaraţi admişi, adică au întrunit punctajul de 
minim trei puncte, maximul era de cinci puncte, trei era 
minim pentru a intra ca şi eligibilitate, primii cinci la 
punctaj au fost selectaţi, următorii doi pe lista de 
aşteptare. Ţinând cont că cel care se afla pe locul cinci 
avea studii tehnice, şi deja primul de pe prima poziţie 
avea studii tehnice, comisia şi consultantul au propus ca 
primul de pe lista de aşteptare, având studii economice, 
să fie nominalizat. Noi acum, de fapt, practic mandatăm 
membrii A.G.A. şi aprobăm acest raport, iar lucrul acesta 
este asumat de cei de la… de la expertul din exterior, aşa 
cum prevede legea, şi totodată de comisia de selecţie. 

Vă spun cu toată certitudinea şi toată 
corectitudinea, sunt toate documentele la dosar, domnul 
Arnold, o să vi le pun la dispoziţie, astfel încât să 
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vedeţi că acest concurs a fost desfăşurat cu respectarea 
tuturor prevederilor legale. Mulţumesc!” 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Macedonschi 
Cristian) şi 2 abţineri (domnul consilier Ungar Arnold şi 
domnul consilier Şovăiala Şerban). 

 
PUNCTUL 16 -AMÂNAT 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 
cetăţean de onoare al Municipiului Brasov domnului doctor 
Bogdan Moldovan. 

 
PUNCTUL 17 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la 
acţiunile ce vor marca 25 de ani de relaţii de colaborare 
între Municipiul Braşov şi oraşul Musashino - Japonia. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 7,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 18 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din 
domeniul public al Statului Român şi administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 
în proprietatea Municipiului Braşov şi Administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Braşov a sectorului de 
drum “Varianta ocolitoare Braşov” km 2+600 - intersecţia 
cu DJ 103A km 2+225 cu o lungime de 1,6 km şi DJ 103A km 
2+225 - intersecţia DN 11 km 3+867, cu o lungime de 3,8 
km. 

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

 
PUNCTUL 19 

Proiect hotărâre privind aprobarea preluării de către 
Municipiul Braşov a dreptului de administrare de la 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a 
sectorului de drum DN 1 de la km 160+798 la km 159+600, cu 
o lungime de 1,198 km. 

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

 
PUNCTUL 20 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de 
către Municipiul Braşov a dreptului de administrare de la 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., 
a sectorului de drum DN 11 de la km 4+900 la km 3+867, cu 
o lungime de 1,033 km. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 21 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de 
către Municipiul Braşov a dreptului de administrare de la 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA., a 
sectorului de drum DN 13 de la km 6+100 la km 4+782, cu o 
lungime de 1,318 km. 

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

 
 

PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de 

către Municipiul Braşov a dreptului de administrare de la 
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., 
a sectorului de drum DN 73 de la km 130+900 la km 128+100, 
cu o lungime de 2,800 km. 

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

 
PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 603 din 22.12.2016, pentru 
aprobarea Contractului de delegarea a gestiunii 
serviciului de transport public local, prin concesiune, în 
Municipiul Braşov, ce se va încheia între Municipiul 
Braşov şi Societatea „RATBV ”S.A. 

 
Domnul consilier Ungar Arnold spune că pentru studenţi, în 

loc să se dea o reducere pe care au avut-o anul trecut, se dă o 
reducere mult mai mică. 

Viceprimar – dl. Mihai Costel: 
“Mie-mi pare rău, domnul consilier,că legaţi contractul de 

servicii de punctul legat de studenţi. În primul şi în primul rând 
acest contract de servicii, acest act adiţional, este necesar 
pentru a putea să venim şi cu acea mărire de salarii despre care 
vorbeaţi chiar dumneavoastră şi o susţineaţi la începutul 
şedinţei, acum îmi pare rău că nu susţineţi acest demers şi 
această măsură. Cel legat cu studenţii este un punct separat, dar 
o să vă răspund acuma. Noi venim cu un cost pe abonament de 50 de 
lei în loc de 70 de lei, iar Universitatea va deconta 35 de lei. 
Studentul va plăti în final un cost lunar de 15 lei pe toate 
liniile. Eu cred că este un cost rezonabil pentru orice student. 
Asta este matematică, deci o parte din…într-adevăr, legea spune că 
se poate aproba minim 50%, dar aici noi ne-am asumat o parte din 
aceste facilităţi pentru studenţi, şi universitatea şi-a asumat o 
altă parte. De la 70 la 50, universitatea decontează 35, astea au 
fost şi discuţiile şi cu… am scris, de la Universitatea 



 19

Transilvania, astea au fost şi discuţiile pe care le-am purtat în 
acest sens, prin corespondenţă, deci studentul va plăti în final 
15 lei. Eu v-aş ruga pe dumneavoastră să nu amestecaţi cele două 
puncte, şi să reevaluaţi votul pentru acest subiect destul de 
important, contractul de servicii, actul adiţional, unde 
modificările sunt cele pe care le-a recomandat consiliul 
concurenţei, şi acel cost pe kilometru care ne permite şi o 
majorare a salariilor la personalul tehnic. Mulţumesc!” 

Domnul consilier Ungar Arnold spune că universitatea trebuie 
să le dea, dar în limita disponibilităţilor, şi au fost luni în 
care nu le-au dat nimic! Dânsul precizează că studenţii din Cluj, 
nu plătesc nimic, şi că de aceea probabil sunt mai mulţi studenţi 
acolo, decât aici!  

 
Domnul viceprimar Mihai Costel menţionează că în cadrul 

acestui contract de servicii costul pe kilometru permite majorarea 
salariilor.  

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă (domnul Macedonschi Cristian 
şi domnul Ungar Arnold). 

 
PUNCTUL 24 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 
adiţional de modificare şi completare a Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local 
prin concesiune în Municipiul Braşov, nr. 190/102321 din 
29.12.2016 încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea 
„RATBV” S.A, aprobat prin H.C.L. nr. 603 din 22.12.2016. 

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

 
PUNCTUL 25 

Proiect de hotărâre privind acordarea tarifului redus 
pe mijloacele de transport public local de călători 
aparţinând societăţii „RATBV” S.A. pentru studenţi. 

COMISIA 1 a avizat cu amendament: La prinderea 
proiectiei de buget pe anul 2018 se  va  avea în vedere 
analiza de către Primărie şi S.C. RAT BV SA cu privire la 
posibila acordare studentilor brasoveni a unei reduceri 
mari pe transportul in comun. 

COMISIA  5               - avizat 
COMISIA  6               - avizat 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă (domnul consilier Ungar 
Arnold şi domnul consilier Macedonschi Cristian). 
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PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

607 din 22.12.2016, prin care s-a aprobat acordarea unor 
facilităţi pe mijloacele de transport public local de 
persoane aparţinând „RATBV” S.A. pentru persoanele 
vârstnice şi pensionarii, cu domiciliul stabil în 
municipiul Braşov. 

COMISIA  1  - avizat cu următorul amendament: La 
următoarea proiecţie de buget să se aibe în vedere mărirea 
plafonului maxim de pensie netă de 1200 lei, în urma 
analizelor prezentate de RATBV SA şi Primăria Braşov. 

COMISIA  5               - avizat 
COMISIA  6               - avizat 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 27 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de identificare, ridicare, transport, depozitare şi 
eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Braşov.  

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

 
 

PUNCTUL 28 
Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 

80/2017 privind aprobarea actualizării tarifelor pentru 
activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor 
publice delegate pe raza municipiului Braşov. 

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

 
PUNCTUL 29 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
Cooperare între Municipiul Braşov şi Asociaţia “Agenţia 
pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” 
pentru asigurarea managementului energetic în Municipiul 
Braşov. 

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

 
 

PUNCTUL 30 
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării 

procedurii de actualizare a Planului Urbanistic General al 
Municipiului Braşov.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 
şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 31 
Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului 

Braşov cu Asociaţia Împreună pentru dezvoltarea 
comunităţii pentru activităţi de monitorizare, 
reabilitareconservare şi promovare a patrimoniului 
construit al Municipiului Braşov. 

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

 
PUNCTUL 32 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub nr. 2909/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Şcheianu Maria. 

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

 
PUNCTUL 33 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub nr. 1537/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Şerban Gheorghe. 

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

 
 PUNCTUL 34 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub nr. 1409/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Popescu Mihai. 

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

 
PUNCTUL 35 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub nr. 621/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Breunig Paulina şi Breunig Heinrich. 

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

 
PUNCTUL 36 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub nr. 1523/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Rusu Mihaela, Duţu Tudor Alexandru şi Duţu Carmen-Anca, 
Arcanu Dorin şi Arcanu Violeta-Iuliana, Costin Gigi şi 
Costin Anişoara. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
3 şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi 
pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Duţu Tudor 
Alexandru). 
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PUNCTUL 37 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub nr. 1559/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Bucurescu Emil şi Bucurescu Teodora-Isabela. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 38 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 

donaţie autentificată sub nr. 3513/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 
donate de S.C. Avantgarden Immo-Invest S.R.L. 

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

 
PUNCTUL 39 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub nr. 1115/2016 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Rus Gheorghe şi Rus Floare. 

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

 
PUNCTUL 40 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub nr. 1418/2012 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Muraru Mircea şi Muraru Anca Iudith. 

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

 
PUNCTUL 41 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenurilor înscrise în 
C.F. nr. 148178 Braşov, nr. cad. 148178; C.F. nr. 148180 
Braşov, nr. cad. 148180. 

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

 
PUNCTUL 42 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. 
nr. 147981 Braşov, nr. cad. 147981. 

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 43 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenurilor înscrise în 
C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658; C.F. nr. 110874 
Braşov, nr. cad. 6659; C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 
6660; C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 

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

 
PUNCTUL 44 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. 
nr. 132518 Braşov, nr. cad. 132518. 

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

 
PUNCTUL 45 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. 
nr. 125340 Braşov, nr. cad. 125340. 

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

 
PUNCTUL 46 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. 
nr. 145913 Braşov, nr. cad. 145913. 

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

 
PUNCTUL 47 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. 
nr. 146948 Braşov, nr. cad. 146948. 

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

 
PUNCTUL 48 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. 
nr. 130880 Braşov, nr. cad. 130880. 

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

 
PUNCTUL 49 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Castelului nr. 72, ap. 6, deţinut de Copacea 
Gheorghe. 

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 50 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 3, deţinut de Răduică 
Constantin şi Răduică Mariana. 

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

 
PUNCTUL 51 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. De Mijloc nr. 28, ap. 3, deţinut de Pohrib 
Vasile. 

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

 
PUNCTUL 52 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Apollonia Hirscher nr. 1, ap. 10, deţinut de 
Argăseală Margareta. 

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

 
PUNCTUL 53 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, ap. 3, deţinut de 
Câmpian Ciprian Daniel. 

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

 
PUNCTUL 54 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, ap. 6, deţinut de 
Câmpian Ciprian Daniel. 

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

 
 

PUNCTUL 55 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 

de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, ap. 10, deţinut de 
Savastin Sorin. 

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 56 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25, ap. 2, deţinut de S.C. 
ARLIS S.R.L. 

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

 
PUNCTUL 57 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Republicii nr. 48, ap. 4, ap. 6, ap. 8, ap. 
12, deţinut de Bucur Maria. 

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

 
PUNCTUL 58 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Lungă nr. 58, ap. 2, deţinut de Peter Costel 
şi Peter Katalin. 

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

 
PUNCTUL 59 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 2, ap. 8, deţinut de Ion 
Petrache şi Ion Iana. 

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

 
PUNCTUL 60 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 
al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei 
de urbanism „P.U.D. - Construire imobile locuinţe 
colective şi creare drum de acces, în Braşov, str. Horia 
nr. 53”, iniţiat de Hârceagă Traian şi Hârceagă Georgeta. 

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

 
 

PUNCTUL 61 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă pe o 

perioadă determinată de 1 an, către Asociaţia Club Sportiv 
“SEPSI OSK”, a terenului situat în Braşov, str. 
Stadionului nr. 1 şi a unor componente ale instalaţiei de 
nocturnă, în vederea desfăşurării de activităţi sportive. 
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COMISIA  1 - avizat cu amendament: Terenul pus la 
dispoziţia gratuită către “SEPSI OSK” să fie predat înapoi 
Primăriei Braşov în aceeaşi stare în care a fost primit. 

COMISIA  4 - avizat cu amendamentul Comisiei 1 
COMISIA  5               - avizat 
 
Domnul consilier Macedonschi Cristian sublinează că 

ar trebui să dăm şi altor cluburi posibilitatea să 
folosească această bază.  

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

 
PUNCTUL 62 

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului 
situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 8, în vederea 
realizării unui acces din exterior, către Scârneciu Vlad 
Daniel. 

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

 
PUNCTUL 63 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului 
de închiriere a spaţiului situat în Braşov, str. Lungă nr. 
63, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program 
Normal nr. 37. 

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

 
PUNCTUL 64 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 
251/2017, ce are ca obiect vânzarea directă a terenului 
aferent construcţiei situat în Braşov, str. L.C. Babeş nr. 
1, către Mobila Sercom SCM Braşov. 

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

 
PUNCTUL 65 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 
252/2017 ce are ca obiect vânzarea directă a terenului 
aferent construcţiei situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 
48, către Mobila Sercom SCM Braşov. 

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

 
 

PUNCTUL 66 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 

terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Emil 
Racoviţă nr. 22, către Flavus Investiţii S.R.L. 

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 67 

Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat 
în Braşov, str. Avram Iancu nr. 79. 

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

 
PUNCTUL 68 

Proiect de hotărâre privind alipire imobile situate 
în Braşov, Aleea Jupiter  nr.1-3. 

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

 
PUNCTUL 69 

Proiect de hotărâre privind aprobare schimb imobile 
între Municipiul Braşov şi Busso Fraise şi alţii. 

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

 
PUNCTUL 70 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii 
unui drept de uz asupra imobilului situat în Valea 
Timişului f.n. 

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

 
PUNCTUL 71 

Proiect de hotărâre privind revocare drept de 
administrare asupra unui imobil situat în Braşov, str. 13 
Decembrie f.n. 

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

 
PUNCTUL 72 

Proiect de hotărâre privind revocare drept de 
administrare asupra unor imobile.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 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        ZAMORA MARIA-ANDA 
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