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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  25 august 2017 
 
      Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de 25 august 2017, 
orele 12:00, 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, 19 – 20 august 2017. 

  Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Maria Anda 
Zamora face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt 
prezenţi 24.Absentează dl.consilier Tărăbuţă Dumitru şi 
doamna consilier Urse Gabriela, domnul consilier Comşa 
Marius (încetare mandat prin Ordinul Prefectului 
nr.59217/28.07.2017).  
      Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 
hotărâri valabile.   
      La şedinţă participă domnul Viceprimar Mihai Costel 
şi domnul Viceprimar Barabas Laszlo. 

   
* 

Aprobarea ordinii de zi 
Se supune la vot ordinea de zi iniţială cu 59 puncte 

(punctul 9, 10, 16, şi 48 retrase) şi se aprobă cu 
unanimitate. 

 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de  

28 iulie 2017 
 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, 
procesul - verbal al şedinţei din data de 28 iulie 2017, 
care se aprobă cu unanimitate.  

 
 

INTERPELARI 

Domnul Consilier Şovăială Şerban revine cu o sesizare, 
pe care a mai făcut-o acum un an, pe exact acelaşi subiect. 
Există H.C.L. nr. 579 din 02 noiembrie 2015, care limitează 
locurile în care se pot desfăşura activităţi care presupun 
prepararea şi comercializarea mâncării în Noua şi Pietrele 
lui Solomon. În clipa aceasta, domnul consilier Şovăială 
precizează că avem, acum, prepararea şi comercializarea 
mâncării, sub Tâmpa. Dânsul menţionează că anul trecut, se 
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propusese un calendar de evenimente în Piaţa Sfatului, care 
presupuneau 8 târguri de produse hand made. Când s-a 
ridicat această problemă, domnul primar a retras punctul de 
pe ordinea de zi dar nu a urmat şi revocarea acestei 
hotărâri, care din punctul dânsului de vedere, încurcă. 
Pentru că produsele, târgurile de produse hand made, 
conform acestei hotărâri, pot fi ţinute numai pe aleea de 
lângă Parcul “Nicolae Titulescu”. Scrie “exclusiv”. În 
clipa în care apare cuvântul “exclusiv” într-o hotărâre, nu 
mai există discuţii. Dânsul solicită revocarea aceastei 
hotărâri. 

Domnul consilier Ungar Arnold doreşte să pună două 
întrebări.Prima întrebare se referă la stadiul în care se 
mai află documentaţia pentru monumentul lui Babeş. Dânsul 
pune această întrebare, pentru că în 4 martie, când a fost 
la comemorarea lui Babeş, în Poiana Braşov, dânsul a vorbit 
în numele primarului, care l-a sunat şi i-a spus să le 
spună celor de acolo, că se vor face tot felul de 
lucruri.Acum oamenii aceia îl întreabă pe dânsul şi nu ştie 
ce să le răspundă.  

Şi atunci,domnul consilier Arnold Ungar ar ruga, poate 
nu neapărat primarul,poate serviciile de specialitate, care 
au spus că au scos la dezbatere publică mai multe monumente 
de genul acesta, să dea un răspuns în scris, pentru că 
diferite asociaţii,printre care Asociaţia Revoluţionarilor, 
cei de la 15 Noiembrie şi Deţinuţii Politici, îl întreabă 
pe dânsul nu pe primar.  

A doua întrebare, se referă la faptul că un cetăţean a 
adresat o petiţie Comisiei juridice şi nu a ajuns la 
comisie. Dânsul l-a întrebat pe preşedintele comisiei, şi 
acesta nu avea de unde să-i dea materialul respectiv, 
pentru că nu-l primise. Hârtiile pe care cetăţenii le pun 
către consiliul local şi se înregistrează, ar trebui să 
ajungă la consilierii locali sau comisia respectivă. 

Problema pe care o ridică Raul Vintilă este în 
legătură cu construcţia care s-a făcut pe str. Ioan Bogdan, 
unde a fost un proces iniţiat de primar pentru revocarea 
autorizaţiei. Domnul consilier Arnold Ungar cunoşte în 
linii mari problema respectivă, pentru că dânsul nu a vrut 
să preia acel caz, pentru că de când este în Comisia 
juridică, nu mai preia cauze împotriva primarului şi nici 
nu mai dă consultanţă juridică împotriva primarului, pentru 
că prin natura funcţiei din Comisia juridică, lucrează cu 
primarul, şi atunci ar fi neelegant, ca dânsul, ce află în 
comisie, să se ducă să folosească în instanţă. 

Domnul consilier Arnold Ungar subliniază că acele acte 
pe care le depun cetăţenii ar trebui să ajungă totuşi la 
toţi consilierii locali. În sentinţa aceea, o hotărâre de 
consiliu local de prin 2015,a fost parţial anulată printr-o 
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metodă foarte interesantă, de către instanţă,dânsul nu 
doreşte să intre în amănunte pe teoria cu hotărâri sau cu 
acte normative, cu acte cu caracter individual, dar totuşi 
acea hotărâre care are o mare influenţă în activitatea 
Direcţiei Arhitect-şef, acea hotărâre, instanţa a precizat 
că nu se ţine cont de ea.Problema aceasta nu este de 
competenţa Comisiei juridice,ci mai mult de competenţa 
compartimentului de resort. Domnul consilier doreşte ca 
hârtiile să ajungă la consiliul local şi ca cetăţeanul să 
primească răspuns. Domnul consilier Ungar vrea acordul 
primarului, ca să se rezolve această problemă.  

Domnul consilier Radu-Iov Constantin doreşte să  
adreseze executivului primăriei rugămintea, să analizeze 
posibilitatea, pentru ca anul viitor, să monteze în 
birourile în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii 
primăriei, aparate de aer condiţionat. Face această cerere, 
pentru că ocazional a trecut prin unele birouri pentru a 
rezolva anumite treburi şi spune că este cumplit de cald. 
Solicită ca executivul primăriei, să facă o adresă şi să 
oblige “Electrica” Braşov, să pună cât se poate de urgent 
în reparaţie, acele clădiri care sunt pe domeniul public – 
acele transformatoare electrice care la ora actuală, sunt 
într-o stare jalnică.  

Domnul Consilier Macedonschi Cristian doreşte să-l 
felicite pe noul director al S.C. "RATBV S.A." şi doreşte 
să i se prezinte o poziţie proprie a noii structuri de 
conducere S.C."RATBV S.A." referitoare la transportul 
electric, în special al troleibuzelor, fiindcă ultima 
poziţie a ultimului director a fost extrem de nefavorabilă 
pentru transportul ecologic, dar fără nici un fel de 
fundamentare.Doreşte o fundamentare concretă, un studiu de 
oportunitate şi să cunoască noua poziţie a conducerii S.C. 
"RATBV S.A."şi a facut o comparaţie cu transportul public 
din Linz care se bazează pe transport electric prin cablu, 
troleibuze şi tramvaie. 

Domnul Toarcea Sorin – şef Birou Informaţii Publice şi 
Mass Media, răspunde la prima întrebare, a domnului Arnold 
Ungar, în legătură cu discuţia cu monumentul lui Babeş. 

La punctul nr. 29 de pe ordinea de zi, este proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru 
organizarea concursurilor de arhitectură, el a fost şi în 
dezbatere publică, de aceea a intrat aşa de târziu în 
plenul consiliului local, iar după aprobarea acestui 
regulament,se pot organiza toate concursurile de 
arhitectură, fie că este vorba de monumente, fie de 
amenajarea unor zone. Domnul Sorin Toarcea precizează că au 
pregătit o parte din documentaţii colegii de la Arhitect-
şef şi că odată ce va fi aprobată această hotărâre, se 
poate da drumul la concursuri. 
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Domnul Viceprimar Costel Mihai răspunde în ceea ce 
priveşte transportul public. Dânsul precizează că în 
momentul acesta în ceea ce priveşte societatea de transport 
şi transportul public în municipiul Braşov, există două 
direcţii, cea legată de acel credit cu B.E.R.D., pentru 
acele autobuze, pentru care suntem într-un stadiu destul de 
avansat şi cel legat de autobuzele pe care le vom 
achiziţiona pe Axa 4 de finanţare. Deja s-a aprobat în 
consiliul local, atât Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană, care face referire la acest lucru, cât şi Planul de 
Mobilitate. Acolo avem aprobaţi aproximativ 30 de milioane, 
de unde se vor achiziţiona şi aceste mijloace de transport 
electrice. 

Domnul viceprimar Mihai Costel subliniază că va exista 
şi un studiu de oportunitate şi se va constata ce este mai 
oportun pentru Municipiul Braşov,troleibuze, ţinând cont că 
există acea infrastructură, de care se poate dispune şi  
care poate fi îmbunătăţită sau autobuze electrice. Dînsul 
nu vrea să  spună opinia dânsului personală, în momentul 
acesta,spune că cel mai bine este să existe un studiu, care 
să ia în calcul toţi factorii, cei de natură, climă, să se 
ţină cont şi de care dintre ele va fi mai eficient şi, cu 
siguranţă, în municipiul Braşov, în viitorul apropiat, va 
exista şi transport electric. Tinând cont că există Axa 4, 
şi aceşti bani, cofinanţarea este de 90%. In perioada 
următoare, se va discuta şi în spaţiul public şi în rândul 
consilierilor locali, cu privire la ce va intenţiona  
municipalitatea, să facă cu transportul electric.  

 
      Ordinea de zi iniţială 

 
PUNCTUL 1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 
al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2017. 

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

PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului Municipiului Braşov - august 2017. 

 
Se supune la vot punctual, fiecare articol: 
 
Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al 

Municipiului Braşov pe anul 2017 în sumă de 662.676,95 mii 
lei  la partea de venituri şi  898.649,64 mii lei la partea 
de cheltuieli, astfel: 
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-pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în 
sumă de 574.853,95 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă 
de 574.853,95 mii lei. 

-pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în 
sumă de 87.823,00 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 
323.795,69 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 
regăseşte în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

(Rezultatul votului: unanimitate) 
Art.2   Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
local pe anul 2017 în suma de 142.129,57 mii lei la partea 
de venituri şi 148.698,35 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 16.449 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 
16.887,97  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: unanimitate) 
Art.3  Bugetul centralizat al fondurilor externe 

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

(Rezultatul votului: unanimitate) 
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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 Sport şi Tineret Braşov anexa nr.4 
Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov anexa nr.5 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.3 Braşov anexa nr.6.01 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.22 
Braşov 

anexa nr.6.02 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.33 
Braşov 

anexa nr.6.03 

Şcoala Gimnazială nr.1 Braşov anexa nr.7.01 
Şcoala Gimnazială nr.2” Diaconu Coresi” 
Braşov 

anexa nr.7.02 

Şcoala Gimnazială nr.8 “ Braşov anexa nr.7.03 
Şcoala Gimnazială nr.19 Braşov anexa nr.7.04 
Şcoala Gimnazială nr.30 Braşov anexa nr.7.05 
Colegiul Naţional Unirea Braşov anexa nr.8.01 
Colegiul Naţional de Informatică” 
Gr.Moisil „Braşov 

anexa nr.8.02 

Colegiul Naţional “Aprily Lajos “Braşov anexa nr.8.03 
Liceul „Andrei Mureşanu “ Braşov anexa nr.8.04 
Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” 
Braşov 

anexa nr.8.05 

Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Braşov anexa nr.8.06 
Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ 
“Braşov 

anexa nr.8.07 

Colegiul Naţional Economic „Andrei 
Bârseanu” Braşov 

anexa nr.8.08 

Colegiul „Nicolae Titulescu” Brasov anexa nr.8.09 
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov anexa nr.8.10 

(Rezultatul votului: unanimitate) 
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. 9.01-9.04, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(Rezultatul votului: unanimitate) 
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Art.6 Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de 
investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului 
Braşov conform anexei nr. 10, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

(Rezultatul votului: unanimitate) 
Art.7  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
(Rezultatul votului: unanimitate) 
 
COMISIA 1    - a avizat cu următorul amendament: 

suplimentarea  fondului de reparaţii curente la Gradiniţa 
Martinică cu suma de 50.000 lei din fondul de rezervă a 
Consiliului Local; suplimentarea din fondul de rezervă a 
Consiliului Local a fondului de reparaţii curente cu suma 
de 85.000 lei la Liceul Honterus. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,2, 

3, 4, 5, 6 şi 7,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

Domnul consilier Ungar precizează că este corect: 
fondul de al Municipiului, nu al Consiliului Local. 

 
PUNCTUL 3 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 
213/2017, republicată, privind premierea sportivilor care 
au obţinut performanţe la acţiuni sportive naţionale 
oficiale. 

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

 
PUNCTUL 4 

Informare privind Raportul de Audit Financiar nr. 
49.348 din 23.06.2017 şi Decizia nr. 24 din 21.07.2017, ale 
Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Braşov. 

 
 

PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a 
autoturismului Dacia Logan BV-20-PMB de la Direcţia de 
Servicii Sociale Braşov către Serviciul Public de 
Administrare Creşe Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 
şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii 
sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de 
cheltuieli eligibile şi nivelului mediu lunar al subvenţiei 
beneficiar pentru care asociaţiile şi fundaţiile române cu 
personalitate juridică care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială care se adresează persoanelor 
cu domiciliul în municipiul Braşov pot solicita subvenţie 
de la bugetul local pentru anul 2018. 

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

 
PUNCTUL 7 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 
481/2002,republicată, prin care s-a aprobat lista spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii aflate în administrarea 
S.C.RIAL S.R.L. şi care fac obiectul vânzării în termenul 
Legii nr. 550/2002. 

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

 
PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli rectificat al S.C. „RATBV” S.A. pentru anul 
2017. 

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

 
 

PUNCTUL 9 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
108/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de 
funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără 
Stăpân Braşov. 

 
PUNCTUL 10 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
109/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de 
funcţii pentru Grădina Zoologică. 

 
 
                    PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre privind aprobare Caiet de sarcini 
pentru elaborarea Studiului de fundamentare pentru 
determinarea modului optim de gestionare a serviciului de 
amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor publice cu 
plată, de pe domeniul public al Municipiului Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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                    PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre privind aprobare Caiet de sarcini 
pentru negociere fără publicare prealabilă pentru 
concesionarea parcărilor publice cu plată din Municipiul 
Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru 
si 2 abţineri (domnul Şovăială Şerban şi domnul consilier 
Macedonschi Cristian). 

                  
                      PUNCTUL 13 
Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului 

privind activitatea de ridicare, transport si depozitare a 
vehiculelor staţionate/parcate neregulamentar 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 14 

Proiect de hotărâre privind aprobare Caiet de sarcini 
pentru negociere fără publicare prealabilă pentru 
încheierea unui contract de întreţinere şi reparare a 
drumurilor publice principale din Municipiul Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru 
si 2 abţineri (domnul Şovăială Şerban şi domnul consilier 
Macedonschi Cristian). 

 
PUNCTUL 15 

Proiect de hotărâre privind aprobare Caiet de sarcini 
pentru negociere fără publicare prealabilă pentru 
încheierea unui contract de întreţinere şi reparare a 
drumurilor publice secundare din Municipiul Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru 
si 2 abţineri (domnul Şovăială Şerban şi domnul consilier 
Macedonschi Cristian). 

 
PUNCTUL 16 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de 
coordonare, supervizare şi evaluare pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică a activităţii de 
întreţinere şi reparaţii străzi din Municipiul Braşov. 

 
PUNCTUL 17 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 301/2016 
privind prelungirea contractului de finanţare nr. 3704 din 
25.04.2013 pentru proiectul „Dezvoltare zonă economică 
Braşov Nord - Centru de Afaceri Transfer Tehnologic şi 
Incubator de Afaceri - cod SMIS 40003. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 
5,iar în urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru si 
1 abţinere (domnul consilier Macedonschi Cristian). 

 
PUNCTUL 18 

Proiect de hotărâre privind aprobare  Studiu de 
oportunitate si Studiu de fundamentare;Caiet de sarcini 
privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare si 
deszapezire a cailor publice din municipiului Brasov, 
conform prevederilor Legii 98/2016;Caiet de sarcini privind 
delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor de 
colectare, transport, sortare/valorificare si eliminare a 
deseurilor de la persoanele fizice si juridice in 
municipiul Brasov, prin aplicarea prevederilor Legii 
100/2016,Proiect de contract de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare si deszapezire a cailor publice 
din municipiului Brasov,conform prevederilor Legii 98/2016; 
Proiect de contract de delegare prin concesiune a gestiunii 
serviciilor de colectare, transport, sortare/valorificare 
si eliminare a deseurilor de la persoanele fizice si 
juridice din municipiul Brasov, prin aplicarea Legii 
100/2016. 

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

 
PUNCTUL 19 

Proiect de hotărâre desemnarea comisiei de coordonare şi 
supervizare pentru pregătirea si planificarea contractului 
de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de 
colectare, transport, sortare/valorificare si eliminare a 
deseurilor de la persoanele fizice si juridice din 
municipiul Brasov, conform prevederilor Legii 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii. 
 Domnul consilier Pătraşcu Lucian face un amendament, 
să se mărească numărul de consilieri din cadrul comisiei, 
de la 3 consilieri, la 7 consilieri şi îi propune pe 
următorii:Pătraşcu Lucian, Duţu Tudor Alexandru, Oprică 
Florentin Adrian, Top Ferghete Carmen, Rusu Sebastian 
Miahi, Donosa Adina, Neacşu Alexandru. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru 
şi 2 voturi împotrivă (domnul consilier Macedonschi 
Cristian şi domnul consilier Ungar Arnold). 

 
PUNCTUL 20 

Proiect de hotărâre privind “P.U.D. - Construire locuinţe 
familiale şi împrejmuire teren, în Braşov, str. Augustin 
Tătaru f.n.”, beneficiari Tofan Ion Daniel, Tofan Angela - 
Gabriela, Boşneagu Liliana Mihaela. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2  şi 
5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 21 
Proiect de hotărâre privind “P.U.D. - Construire imobil 
locuinţă şi împrejmuire, în Braşov,  str. Popasului f.n.”, 
beneficiari Duţu Tudor - Alexandru, Duţu Carmen - Anca. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2  
şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi 
pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Duţu Tudor 
Alexandru). 
 

PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre privind “P.U.D. - Construire locuinţă 
cuplată, în Braşov, str. Fagurului   nr. 14E 5”, beneficiar 
Maminuţ Vasile 

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

 
PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind “P.U.D. - Extindere şi etajare 
clădire existentă şi schimbare de destinaţie din locuinţă 
în spaţiu alimentaţie publică, în Braşov, str. Crişan nr. 5 
A”, beneficiar S.C. Dragonul Transilvaniei S.R.L. 

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

 
PUNCTUL 24 

Proiect de hotărâre privind “P.U.D. - Construire hală 
producţie ataşamente şi împrejmuire, în Braşov, Calea 
Feldioarei f.n.”, beneficiar S.C. K.S.M. LEAD S.R.L. 

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

 
PUNCTUL 25 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de 
valabilitate documentaţie “P.U.D. - Construire hotel, 
corelare accese carosabile, B-dul 15 Noiembrie f.n. Braşov” 
- aprobată prin H.C.L.nr.441/2013, prelungire valabilitate 
cu H.C.L.nr.429/2015, având ca iniţiator/beneficiar Epure 
Sorin. 

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

 
PUNCTUL 26 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D  
Construire imobil locuinţe colective cu spaţii comerciale 
la parter, str. Avram Iancu nr. 55 - 57 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 27 
Proiect de hotărâre privind prelungire perioada de 
valabilitate a documentaţiei „Reactualizare P.U.Z. Centru 
Civic Braşov”. 

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

 
PUNCTUL 28 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioada de 
valabilitate a documentaţiei „Finalizare P.U.Z.Poiana 
Braşov”. 

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

 
PUNCTUL 29 

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

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

 
PUNCTUL 30 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată sub nr. 551/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Stavăr 
Eugen, Stavăr Angela-Maria, Nagy Vilmos şi Nagy Magda. 

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

 
PUNCTUL 31 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată sub nr. 1175/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de 
Astamate Dumitru şi Astamate Maria. 

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

 
PUNCTUL 32 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată sub nr. 2874/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Boaru 
Mihaela-Aglăiţa. 

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. 1550/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Irimiea 
Vasile şi Irimiea Elena. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 
şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 34 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată sub nr. 1555/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Goicea 
Dan şi Goicea Corina-Cristina. 

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. 1551/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Irimiea 
Dragoş Vasile. 

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. 1552/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Pascu 
Ciprian-Nicolae şi Pascu Gianina. 

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

 
PUNCTUL 37 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată sub nr. 1208/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Stoica 
Nicu şi Stoica Gabriela. 

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. 1370/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de 
Sultanii Ioan şi Sultanii Lucia-Maria. 

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. 1554/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Voicu 
Nicolae-Lucian şi Voicu Daniela. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 
şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 40 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 148234 
Braşov, nr. cad. 148234. 

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 terenului înscris în C.F. nr. 
143666 Braşov, nr. cad. 143666. 

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

 
PUNCTUL 42 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 
525/2007, privind acceptarea donaţiei  nr. 909/2007 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului având  categoria de folosinţă drum, donat de S.C. 
NEOSERV 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 43 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Castelului nr. 72, ap. 4, deţinut de Ivan Adrian şi 
Ivan Camelia. 

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

 
PUNCTUL 44 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Iuliu Maniu nr.20,ap.1,deţinut de Giangu Ştefan-Petru 
şi Giangu Maria-Magdalena. 

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 neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Mureşenilor nr. 9, ap. 10, deţinut de Nistreanu Mihail 
şi Nistreanu Ana. 

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 46 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Mureşenilor nr. 9, ap. 11, deţinut de Galfi Domokos. 

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 neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Republicii nr. 48, ap. 10, deţinut de Puşcariu Lucian 
şi Puşcariu Ioana Carmen. 

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

 
PUNCTUL 48 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită 
pentru o perioadă de 3 ani, a unor spaţii din Vila Orizont, 
Poiana Braşov, către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă Braşov. 

 
PUNCTUL 49 

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare 
în folosinţă gratuită către Direcţia Naţională de 
Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, a unor spaţii 
situate în Braşov,  str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, 
etajele III şi IV. 

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

 
PUNCTUL 50 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor 
obiecte de inventar către Sistemul de Gospodarire a Apelor 
Braşov. 

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 dezlipire imobil situat în 
Braşov, str. Dr. Gh.Baiulescu nr. 30. 

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 dezmembrare (apartamentare) 
imobil situat în Braşov, str. Mihai Eminescu nr. 28 A. 

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

 
 
 



 16

PUNCTUL 53 
Proiect de hotărâre privind dezmembrare (apartamentare) 
imobil situat în Braşov, str. Lânii nr. 26. 

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 dezlipire imobile  situate în 
Brasov, str. Poiana Soarelui f.n. 

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 alipire imobile situate în 
Braşov, str. Poiana Mică. 

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

 
PUNCTUL 56 

Proiect de hotărâre privind alipire imobile situate în 
Braşov, str. Pieţii f.n. 

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

 
PUNCTUL 57 

Proiect de hotărâre privind vânzare directa a terenului 
aferent construcţiei situat în Braşov, str. Jepilor nr. 48, 
către Mirea Viorica. 

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 revocare drept administrare 
asupra unor imobile situate în Codlea. 

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

 
PUNCTUL 59 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea 
Municipiului Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. 
După Ziduri f.n. 

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 


