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

PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa extraordinară a  Consiliului Local 

Braşov din  data  de  29 septembrie 2017 
 
 
    Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de 29 septembrie 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 marţi, 26 septembrie 2017. 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Maria Anda 
Zamora face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt 
prezenţi 25. Absentează doamna consilier Bertea Anca Dora 
şi domnul Barabas Laszlo. 
    Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 
hotărâri valabile. 
 
  Doamna Secretar al Municipiului Braşov, Maria Anda 
Zamora informează Consiliul Local că este nevoie să se 
aleagă un nou preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 
luni. 

Domnul consilier Rusu Sebastian îl propune pe domnul 
consilier Oprică Florentin Adrian şi este ales cu 23 de 
voturi pentru şi 2 abţineri(dl.Macedonschi Cristian şi dl. 
Şerban Şovăială).  

  
La scurt timp după începerea şedinţei a sosit şi dl. 

Viceprimar Barabas Laszlo. Total prezenţi: 26 consilieri. 
 
    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 44 puncte 
şi se aprobă cu unanimitate. 

 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de  

25 august 2017 
 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, 
procesul - verbal al şedinţei din data de 25 august 2017, 
care se aprobă cu unanimitate.  
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INTERPELARI 

Consilier - dl.Ungar Arnold: 
“.....Am văzut cu toţii că în perioada nu de mult 

trecută a avut loc o furtună adevărată la Timişoara şi o 
furtună  într-un pahar cu apă la Bucureşti. Prin treaba 
asta nu vreau să spun că a fost bine sau rău ce s-a 
întâmplat într-un loc sau altul,că s-a exagerat,ci vreau să 
ridic nişte probleme care poate ar putea privi şi Braşovul, 
pentru că ceea ce s-a văzut la televizor la Timişoara noi 
sperăm să nu se întâmple şi la Braşov, dar nu se poate şti 
cum e vremea,că şi în vremea adevărată, şi în vremea 
politică, oamenii sunt sub vremi şi nu invers, după cum 
spunea un cronicar pe vremuri.Şi în acest punct vreau să mă 
gândesc puţin… sigur că sunt convins că Administratorul 
Public al Braşovului are în obiectiv treaba asta, dar 
arborii din Braşov eu nu ştiu în ce măsură sunt 
expertizaţi, în sensul că din câte m-am documentat eu, 
există un aparat numit tomograf sonic pentru arbori, cu 
care poţi constata dacă acel arbore mai este sănătos sau 
nu, pentru că altfel, dacă se taie nişte arbori, cetăţenii 
care umblă pe stradă pe bună dreptate se întreabă de ce e 
tăiat arborele ăla, şi dacă nu poţi să-i explici, atunci 
încep oamenii să scrie, că ei au rămas, unii, cu talentul 
de scris de pe vremuri, când ajutau anumite organe să-şi 
facă treaba mai uşor. Şi atunci eu cred că ar fi bine dacă 
s-ar putea face un inventar al arborilor de pe raza 
Municipiului Braşov cu aparatura asta... Am văzut toţi la 
Timişoara cum zburau acoperişurile blocurilor, păi de 
treaba asta răspunde administratorul respectiv, dar 
administratorii nu au pregătire, de unde să ştie un 
administrator dacă acoperişul ăla mai rezistă sau nu şi 
atunci eu aş face o propunere ca să spun şi ceva concret, 
că până acum veţi spune că am spus numai teorie. Aş propune 
ca serviciul de specialitate din Primărie să facă o 
întrunire cu administratorii aceştia de blocuri şi să-i 
înveţe pe cine să cheme, că nici eu nu ştiu pe cine să chem 
să văd dacă acoperişurile din asociaţia mea rezistă sau nu. 
Ar trebui găsite nişte echipe care ar putea face o 
expertizare în acest domeniu, pentru că asta e o chestie de 
interes public, că dacă zboară un acoperiş din ăla şi 
omoară un om, sau dacă distruge bunurile oamenilor care au 
maşinile pe acolo, e o problemă. Cu asta închei şi trec la 
punctul doi din ce am vrut să spun eu aici, legat de 
Centenar, mai ştiţi că la altă şedinţă de consiliu local am 
constatat cu tristeţe că nici executivul primăriei, nici 
noi ca şi consilieri nu avem nici un program pentru a 
sărbători centenarul, cu toate că la Ministerul Culturii 
sunt nişte sume bune de bani care s-ar putea accesa pentru 
acest eveniment. Acum împreună cu dl. Primar şi cu dl. 
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Administrator Public am găsit un element prin care putem 
contribui şi noi la marcarea Centenarului, în sensul să 
facem cumva să mutăm acel monument din Bartolomeu pe un 
amplasament mai accesibil pentru manifestările care se fac 
în faţa unui astfel de monument, şi astfel am răspunde 
solicitărilor care s-au făcut. Din 2005, tot cer 
asociaţiile de veterani de război şi alte asociaţii de 
rezervişti să se facă ceva cu acel monument, şi acum sigur 
că eu sunt convins că administratorul public va găsi un loc 
potrivit, pentru că locul pe care-l vor aceştia de la 
asociaţii, între timp a fost retrocedat şi nu se mai poate 
pune acolo cum vor ei, şi până muţi un monument din ăsta 
îţi trebuie atâtea avize şi atâtea aprobări, că de multe 
ori oboseşti. Şi legat tot de acest monument, eu nu ştiu 
dacă în Braşov, poate avem, dar nu ştiu eu, să avem o 
evidenţă a tuturor monumentelor care sunt probabil în 
proprietatea municipiului, pentru că  documentându-mă 
pentru problema asta, am găsit următoarea treabă 
interesantă: la Constanţa toţi cunosc statuia lui Ovidiu. 
Acolo pe ăia nu i-a interesat deloc statuia lui Ovidiu, 
care e cunoscută şi este trecută la mijloace fixe, cu 
preţul de 14,80 lei, iar pe lista de inventar a 
sculpturilor preţul contabil este 2,56 lei, că nu i-a 
interesat să mai actualizeze preţurile acestea. Din câte 
ştiu eu, tot la trei ani bunurile din domeniul public 
trebuie reevaluate. Nu ştiu dacă s-a făcut treaba asta la 
noi în Braşov, cu monumentele care sunt ale municipiului, 
pentru că şi întreţinerea acestor monumente şi pentru ca 
aceste monumente să arate cum trebuie, ar fi tot un pas 
spre a serba şi noi Centenarul. Centenarul trebuie serbat 
cu bună credinţă de toţi cei care vor să-l serbeze, cei 
care nu vor să-l serbeze, n-au decât să nu-l serbeze,pentru 
că nu-i poate obliga nimeni... Şi închei cu ceea ce am 
spus, că la fiecare intervenţie închei cu vorba lui Cato 
cel Bâtrân şi care spunea tot timpul carthago delenda, iar 
traducerea poate să o facă domnul Viceprimar, care ştie că 
nu trebuie să cumpărăm autobuze de la state duşmane 
pactului NATO din care facem parte. Vă mulţumesc!” 

Consilier - dl. Macedonschi Cristian: 
“Da… eu am o interpelare legată de zonele verzi în 

Braşov. Pentru a menţine calitatea vieţii în oraşul nostru, 
ba chiar s-o mărim, trebuie să menţinem sau să creştem 
zonele verzi, nu să construim sau să dăm autorizaţie de 
construcţie în unele zone verzi existente, cum ar fi Parcul 
Mercur, care am înţeles că acolo e o revendicare a zonei de 
joacă, sau pe strada Titulescu. În plus, la punctul 6 
autorizăm funcţionarea unui centru de bătrâni care e 
construit exact pe suprafaţa lacului de la Noua. Acolo nici 
balonul acela de fotbal nu are…” 
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Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: 
“În Răcădău!” 
Consilier - dl. Macedonschi Cristian: 
“În Răcădău, pardon! Nici acel balon de fotbal n-are 

ce căuta, şi nu are ce căuta nici clădirea aceea care a 
fost făcută cum a fost făcută în trecut, ar trebui demolată 
şi să redăm braşovenilor acel lac în parcul ăla frumos. 

A doua interpelare ar fi, apropo de autorizaţie, 
autorizaţiile de construcţie ar trebui să meargă un pic mai 
repede, nu se poate ca într-un an de zile oamenii să nu-şi 
primească autorizaţii de construcţie din diferite motive. 
Avem nevoie de mai mult personal, trebuie să rezolvăm 
această problemă, dar trebuie să ne mişcăm, fiindcă din 
păcate pierde oraşul faţă de alte oraşe care se mişcă mult 
mai repede. Şi investitorii au nevoie de o reacţie rapidă. 

Iar a treia interpelare,care este extrem de 
importantă, vine iarna, trebuie să ne ocupăm de zonele de 
parcare, de Poiana Mică, să avem transportul public, şi 
aici fac apel către domnul Viceprimar, care se ocupă de 
treaba asta, să avem un transport public eficient şi 
adecvat, într-o ritmicitate extrem de bună, dacă vrem să 
menţinem un turism şi  să-l creştem, şi în plus, ştiţi cu 
toţii că avem şcoli de ski destul de multe care se ocupă de 
copiii noştri, sportul juvenil e foarte important. Sunt de 
părere că trebuie să găsim o soluţie ca aceste şcoli care 
vin din Braşov cu copiii noştri de pe la grădiniţe, să aibă 
acces direct la cabina veche şi gondolă, şi să aibă un loc 
de parcare dedicat pentru aceste şcoli de ski, să le 
gestionăm, să se poată înscrie, să le plătească, că sunt 
private, nu trebuie să le primească gratuit, dar să aibă 
acces cu copiii direct acolo, pentru că nu pot copiii să-şi 
care echipamentele din parcare, din Poiana Mică, până sus. 
Mulţumesc frumos!” 

Consilier – d-na Donosa Adina: 
“Ne aflăm la sfârşitul lui septembrie, imediat vine 

iarna peste noi, şi aş avea rugămintea către Serviciul 
Public Local de Termoficare ca până la şedinţa următoare să 
ne prezinte o situaţie reală cu stadiul în care se află 
reţelele, dacă suntem pregătiţi să dăm drumul la căldură şi 
orice probleme identifică, astfel încât iarna aceasta să nu 
mai avem aceleaşi probleme pe care le-am avut şi iarna 
trecută. Mulţumesc!” 

Viceprimar – dl. Mihai Costel: 
“O să-mi permit să răspund înaintea domnului Primar, 

la interpelarea legată de sistemul de termoficare, vara 
aceasta Serviciul Public Local de Termoficare a inventariat 
şi a identificat problemele de natură tehnică, atât pe 
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reţeaua de transport, cât şi pe partea de centrale termice, 
puncte termice, s-au realizat lucrări de reparaţii şi de 
întreţinere a infrastructurii tehnico-edilitare, într-
adevăr anul trecut, când a fost repornit sistemul au fost 
numeroase avarii, dar aceste avarii au fost pentru că în 
perioada de opt luni de zile în care nu s-a furnizat, pe 
lângă faptul că nu s-a furnizat apă caldă şi agent termic, 
nimeni nu a întreţinut acea reţea. Pentru că noi nu mai 
aveam un operator de termoficare, operatorul a fost 
înfiinţat, adică el a început să funcţioneze abia din luna 
noiembrie şi să furnizeze apă caldă şi agent termic de la 
sfârşitul lunii noiembrie. Noi am luat măsurile necesare, 
de săptămâna aceasta, mai exact de pe data de 25 au început 
probele tehnologice,s-au început în cartierul Tractorul, 
pentru că acolo avem cei mai mulţi consumatori racordaţi la 
sistemul centralizat,s-a făcut anunţul prin intermediul 
asociaţiilor de proprietari, vom continua cu aceste probe 
tehnologice, dorim ca la începutul sezonului rece să nu 
avem disfuncţionalităţi şi mai mult, cu siguranţă în ceea 
ce înseamnă sezonul rece să nu avem aceste întreruperi. 
Vara aceasta au fost întreruperi, dar au fost întreruperi 
controlate, pe scurte perioade de timp, anunţate prin presă 
şi prin intermediul asociaţiilor de proprietari. Iar vis-à-
vis de ce zicea domnul consilier Macedonschi,cu transportul 
public în Poiană, cu siguranţă împreună cu operatorul de 
transport noi am făcut demersurile necesare, astfel încât, 
în momentul în care va deveni funcţională parcarea din 
Poiana Mică şi necesară pentru sezonul rece, noi vom 
asigura şi transportul de la parcarea mică la staţiunea 
Poiana,lucrurile deja le-am demarat,suntem în procedură, le 
vom finaliza până la începutul sezonului”. 

Primar - dl. George Scripcaru: 
“În ultimile două săptămâni au fost două întâlniri la 

Sala Patria cu preşedinţi de asociaţii de proprietari. 
Înţeleg că sunteţi doi preşedinţi aici de asociaţii, de ce 
n-aţi participat la întâlnirea cu situaţiile de urgenţă? Că 
aţi fost invitaţi. Din câteva sute au fost prezenţi vreo 40 
şi discuţiile a fost exact pe aceste teme, pe situaţii de 
urgenţă şi am vrut să fie o discuţie între serviciul nostru 
din Primărie, care se ocupă cu aşa ceva şi cu 
responsabilii, cu preşedinţii de asociaţii, care sunt în 
Braşov. Din păcate au fost vreo 40. Asta ca să vedem şi cât 
de multă importanţă şi interes se acordă pentru aşa ceva, 
dar e un început în toate, o să mai facem şi poate că 
atunci o să participe toţi sau marea majoritate, am 
discutat exact legat de aceste probleme pe care le-aţi 
ridicat astăzi aici, e bine că le ridicaţi, pentru că poate 
cu ocazia asta aud, află sau văd şi ceilalţi preşedinţi de 
asociaţii sau administratori care sunt responsabili cu aşa 
ceva. Acum vremea, condiţiile meteo nu le stabilim noi, ci 
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altcineva, dar este important cu ocazia asta să înţelegem 
că o asigurare este necesară şi este bună să fie făcută de 
către noi toţi, care avem bunuri, şi atunci suntem în felul 
acesta protejaţi, să spunem, dintr-un anumit punct de 
vedere, Doamne fereşte, şi de asemenea poate cu ocazia asta 
înţelegem că atunci când facem un acoperiş sau mansardări 
pe la blocuri să le facem cu autorizaţie de construcţie, şi 
cu studiu, şi cu proiect de rezistenţă şi cu tot ce 
trebuie, pentru că sunt situaţii de genul ăsta, exact ca 
acolo unde nu se respectă procedura şi anumite chestiuni 
legate de urbanism. Poate că şi din cauza asta sunt 
probleme cu perioada sau cu timpul de eliberare a unor 
documente de urbanism, aşa cum a spus mai înainte domnul 
consilier, pentru că sunt foarte mulţi care nu înţeleg că 
un document de urbanism trebuie să fie complet şi să 
răspundă acestor criterii, şi atunci foarte mulţi, şi 
proiectanţi, din păcate, nu înţeleg că trebuie să 
completeze sau să prezinte o documentaţie completă. Dacă se 
primeşte o documentaţie la Centrul de Informaţii pentru 
Cetăţeni, care este incompletă şi sunt foarte mulţi care 
insistă să se ia documentaţia, chiar dacă este incompletă 
şi nu răspunde criteriilor prevăzute de lege, atunci normal 
că dacă li se dă înapoi sau li se cer completări unii nu 
înţeleg că nu li se cere doar aşa, ca cineva să se afle în 
treabă şi că nu doreşte să fie lucrurile cât mai repede 
rezolvate.  

„… Nu o să cumpărăm noi autobuze, B.E.R.D.-ul face 
licitaţia, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, care are sediul la Londra şi care în momentul 
de faţă are consultanţii la Braşov. O să faceţi parte 
dintr-o comisie, o să ne întrunim probabil săptămâna 
viitoare şi o să aveţi toate detaliile care sunt în 
momentul de faţă discutate cu consultanţii de la Londra şi 
care vor sta la baza procedurii care va fi urmată. Vom 
reveni în Consiliul Local să aprobăm acest contract care 
este în momentul de faţă discutat de către consultanţii 
băncii şi cu cei de la operatorul de transport, după aceea 
sigur vom întruni comisia din care faceţi parte, Consiliul 
Local va avea după aceea de aprobat acest proiect, iar 
aceşti consultanţi şi banca vor derula, asta a fost şi 
sugestia, şi cred că este bine aşa, ca banca să deruleze 
procedurile de achiziţie după regulile şi criteriile 
băncii. Ţara la care tot faceţi referire nu corespunde 
criteriilor Uniunii Europene, pentru că noi suntem în 
Uniunea Europeană, şi n-o să fie posibil lucrul ăsta, asta 
ca să ne lămurim, ca să nu rămână cineva cu interpretarea 
asta că  vrea cineva musai să facă un lucru sau să îşi 
dorească aşa ceva.  

Am încercat să vă răspund aşa, la anumite discuţii 
care au fost purtate astăzi, din păcate acum câţiva ani de 
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zile am avut intenţia să mutăm acel monument. Tocmai cei 
care acum doresc lucrul ăsta au fost împotrivă atunci, au 
spus că nu e în regulă şi nu e bine. Dacă făceam lucrul 
ăsta atunci, acum câţiva ani de zile, poate că astăzi aveam 
o altă situaţie, dar cu toate astea, poate o să găsim o 
soluţie. Am purtat până acum discuţii, acum cu Centenarul… 
noi nici nu trebuie să picăm în extrema asta, ne apucăm să 
facem un anumit lucru că e Centenarul şi că poate trebuiau 
făcute lucrurile mai demult, mai din timp, mai de acum 
câţiva ani de zile. Am discutat, de exemplu, cu domnul 
Marius Oprea,  am avut o discuţie cu dl. Bjoza de la 
Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi le-am propus câteva 
lucuri, urmează ca dumnealor să ne înainteze nişte idei, 
propuneri pe care să le avem în vedere, şi sigur că le vom 
discuta împreună în Consiliul Local, care să se caleze pe 
acest lucru. Acum vreo lună şi ceva de zile am fost 
invitaţi la Guvern, unde ne-am întâlnit cu reprezentanţi ai 
Guvernului şi a fost o discuţie pe tema asta. După aceea a 
rămas că o să ne mai contacteze să purtăm discuţii în 
continuare să vedem ce concluzie tragem. N-am mai fost 
contactaţi până acuma după discuţia care a fost la Guvern, 
şi unde au fost colegi de-ai mei de aici, din Primărie...”  

 
   Ordinea de zi iniţială 
 

 PUNCTUL 1           
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea 
H.C.L.nr.59/2016, privind aprobarea tarifelor pentru 
prestarea serviciilor de pază şi ordine publică de către 
Poliţia Locală Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
      PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov. 

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

  PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru anul 2018.  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 
şi 5 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
                      

  PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice al Direcţiei Fiscale Braşov pentru anul 
2018. 
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 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 aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Structurilor Comunitare 
Consultative în domeniul protecţiei copilului, la nivelul 
Municipiului Braşov. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4  
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

  
  PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social de zi 
Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber 
(tip club) Răcădău. 
 
 Doamna consilier Ţop Ferghete Floriana Carmen: 
 “Pentru că recunosc că n-am fost atentă la punctul 2 
sau 3, cu Poliţia Locală, organigrama, 2 parcă era… noi am 
făcut în comisie, când am fost, am făcut un amendament şi 
am precizat acolo, l-am rugat pe dl. director să se 
gândească la o reorganizare a Poliţiei Locale şi să vină cu 
nişte propuneri pe care să le discutăm în cursul lunii 
octombrie, când ne vom întâlni cu colegii care vor dori să 
discute această problemă. Ca urmare, aş vrea să se 
precizeze la acest punct că ne dorim o reorganizare a 
Poliţiei Locale după ce discutăm acele puncte pe care le-am 
solicitat în comisie domnului director”.  
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4  
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Macedonschi 
Cristian) şi o abţinere (domnul consilier Ungar Arnold). 
 
                        PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Direcţiei de Servicii Sociale Braşov la Programul de 
Stimulare a înnoirii Parcului auto naţional în vederea 
achiziţionării a două autoturisme. 

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

  
                        PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale 
Braşov pentru anul 2018. 

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 9 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
109/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov. 
 

Domnul consilier Şerban Şovăială: 
“Aici avem o situaţie similară şi la Serviciul pentru 

câini comunitari, sau cum se cheamă, avem tehnicianul 
veterinar, săracul de el, şi cu medicul veterinar, care în 
clipa asta sunt la jumătatea salariului şoferului din acel 
serviciu. Nu putem găsi o soluţie şi pentru aceştia? Se 
creează o stare de totală neechitate, să zic aşa”.  

Domnul Primar George Scripcaru precizează că şi acest 
serviciu va face aceste modificări.  
 

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

 
                       PUNCTUL 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de 
investiţii „Amenajare spaţii specii noi – Amenajare ţarc 
suricate Gradina Zoologica Brasov”. 

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

 
                       PUNCTUL 11 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L.  nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat 
Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „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 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2018. 

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 13 
Proiect de hotărâre privind transferul fără plată către 
U.A.T. Municipiul Săcele, U.A.T. Municipiul Codlea, U.A.T. 
Oraşul Râşnov, U.A.T. Comuna Bod, U.A.T. Comuna Cristian, 
U.A.T. Comuna Hălchiu, U.A.T. Comuna Hărman, U.A.T. Comuna 
Sânpetru, U.A.T. Comuna Tărlungeni şi Poliţia Locală Braşov 
al unor bunuri conform achiziţiilor din contractul de grant 
PHARE RO 2005/017-553.01.03.06 BV 1313. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 
5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
       
       PUNCTUL 14 
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin 
concesiune a activităţii de ridicare, transport, depozitare 
şi eliberare a vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar 
pe raza teritoriala a UAT Municipiul Braşov şi a caietului 
de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a 
activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare 
a vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe raza 
teritorială a UAT Municipiul Braşov. 

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

 
                        PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de 
coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea 
contractului de concesiune a activităţii de ridicare, 
transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor 
staţionate/oprite neregulamentar pe raza teritorială a UAT 
Municipiul Braşov. 

Doamna consilier Ţop Ferghete Carmen Floriana: 
“Aş vrea să propun să facă parte dl. Bădulescu 

Sebastian şi dl. Rusu Sebastian”. 
Domnul consilier Pătraşcu Lucian: 
“Propunerea noastră este dl. Marius Bunghiuz”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 

şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi 
pentru şi 2 abţineri (domnul consilier Ungar Arnold şi 
domnul consilier Macedonschi Cristian). 
 

  PUNCTUL 16 
Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 şi a deciziei de delegare a 
gestiunii prin concesiune a serviciului de amenajare, 
organizare şi exploatare a parcărilor publice cu plată de 
pe domeniul public al Municipiului Braşov. 
 

Domnul Consilier Macedonschi Cristian: 
“Aici aş avea o scurtă interpelare şi profit de 

ocazie… colega mea, d-na Ferghete Ţop, vorbea de 
reorganizarea Poliţiei Comunitare, având o discuţie şi în 
comisie, sunt de părere şi având experienţa oraşelor din 
străinătate Nürnberg şi multe altele, Poliţia Locală a lor 
se ocupă şi de gestionarea parcărilor din oraş. E o formă 
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suplimentară de a încasa nişte bani la Poliţia Locală, cu 
care poţi să-ţi acoperi anumite cheltuieli… nu ştiu, poate 
pentru următoarea perioadă… acuma e scurt, dar pentru 
următoarea perioadă să nu votăm poate un contract prea 
lung, ca să putem să dăm ocazia Poliţiei Locale să 
organizeze şi să preia în viitor acest serviciu”.  

Domnul Viceprimar Barabas Laszlo: 
“Deci e vorba de aprobarea unui studiu, domnu’ 

Macedonschi, iar dacă reţin eu bine, aţi votat Regulamentul 
Parcărilor în Municipiul Braşov……unde se specifică clar că 
Poliţia Locală are dreptul de a verifica şi a constata 
nereguli, deci cred că este foarte clar, dacă l-aţi votat, 
acolo scria că se va gestiona pe viitor, iar aici se aprobă 
un studiu”.  

Domnul Consilier Şerban Şovăială: 
“Referitor la acest punct vreau să zic şi eu două 

cuvinte, să nu ne lungim prea mult, nu ştiu câţi l-aţi 
citit cu adevărat, lipsesc titluri, se fac corelări între 
cifre care se bat cap în cap, se dau explicaţii făcând 
referire la titluri care nu există, îmi cer scuze, poate nu 
l-am citit eu suficient de bine, dar eu nu pot să-l votez 
aşa cum arată astăzi. Mulţumesc!” 

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: 
“Aveţi exemple concrete sau…?” 
Domnul consilier Şerban Şovăială: 
“Păi nu le-am reţinut pe toate, dar în clipa în care 

vine şi-ţi prezintă… îţi vorbeşte de trei scenarii, dar în 
text găseşti doar două desfăcute şi al treilea e chiar cel 
pe care îl propune, e cel mai bun, dar  n-ai titlu… bun, 
dacă ai bunăvoinţă, poate poţi să-ţi dai seama unde începe 
scenariul numărul trei, dar… cred că n-a fost făcut pe 
gratis, adică puţin mai multă seriozitate în elaborarea 
unui asemenea studiu n-ar fi stricat! Eu nu pot să votez un 
studiu făcut de genul ăsta! Ca om care-am făcut la rândul 
meu destule studii şi mi-am respectat munca”. 

Domnul Consilier Mara Iulian: 
“Dacă îmi permiteţi şi mie o luare de cuvânt, îl invit 

pe dl. director de la Poliţia Locală să ne spună care este 
limitarea de personal stabilită prin legislaţie şi dacă 
există capacitatea ca să preia Poliţia Locală, cel puţin 
teoretic, dar şi practic, acest serviciu. Mulţumesc!” 

Domnul Aldea Nicolae – director Poliţia Locală: 
“Limita impusă de Legea nr. 155/2010 este de un 

poliţist local la mia de locuitori. Aici trebuie să avem în 
vedere inclusiv faptul că nu se precizează că trebuie să 
fie personal de execuţie cu atribuţii de ordine publică în 
teren, se referă inclusiv la personalul TESA. De aici 
observăm că 25 – 30% din personal se încadrează în acest 1 
la mie, dar el nu va desfăşura activităţi specifice muncii 
de poliţie locală în teren. În altă ordine de idei noi o să 
ne raportăm la noua organigramă la un număr de 285 de 
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poliţişti lucrători în cadrul Poliţiei Locale. Cei care vor 
efectua efectiv muncă de teren vor fi 224. Aceşti 224, cum 
îi împărţim pe cartierele Braşovului, având în vedere că ei 
trebuie să aibă ture libere, pentru că se lucrează în 
serviciu de 12 cu 24, 12 cu 48, concedii de odihnă, 
concedii neprevăzute, cum sunt ele medicalele sau de 
evenimente, plus alte asemenea situaţii, observăm că n-o să 
lucrăm în teren decât cu probabil jumătate din aceşti 
poliţişti. Aşa cum îi împărţim, fiind necesari a fi, de 
exemplu, în patrulă doi poliţişti locali, pentru că vedem 
şi noi ce se întâmplă la nivel naţional, acolo unde nu sunt 
respectate regulile şi apar câte un poliţist în anumite 
posturi, sau respectând principiul postului mobil de ordine 
publică, care ne vorbeşte de distanţele între posturi nu 
mai mari de 500 de metri pentru a putea fi un singur 
poliţist, iar în aceste condiţii trebuie să avem o patrulă 
care să treacă pe la ei cel târziu la o oră, ne dăm seama 
că va fi destul de greu, probabil nu imposibil, să preluăm 
acest serviciu. Un alt impediment ar fi acela al 
legislaţiei, care ne spune că ne desfăşurăm activitatea în 
anumite domenii de activitate, îmi cer scuze pentru 
repetare, acesta nefiind unul dintre ele şi nefiind 
evidenţiat în mod distinct. În ţară mai sunt câteva 
exemple, dar va trebui să studiem exact ce formulă au 
adoptat ei şi dacă se încadrează în legislaţia incidentă. 
Mulţumesc!” 

Domnul Primar George Scripcaru: 
“Cu asta trebuia să înceapă şeful Poliţiei Locale şi 

să spună că e o chestiune de legislaţie. N-are una cu alta, 
aici discutăm de o prestaţie de serviciu care este o altă 
chestiune care ţine cu totul şi cu totul de altceva, ca şi 
atribuţie, ca şi activitate. Poliţia Locală are un rol de a 
supraveghea, de a lua măsuri, de a menţine o ordine, de a 
interveni şi de a sancţiona, ceea ce nu se respectă ca şi 
legislaţie sau ca şi reguli pe domeniul public, hotărâri de 
consiliu local. Nu confundaţi lucrurile, pentru că sunteţi 
într-o mare eroare. Poliţia are rolul ei, poliţia trebuie 
să aplice lucrurile pe care le-aţi stabilit dumneavoastră 
prin regulamentul care a fost aprobat acum câteva luni de 
zile, şi care are o acoperire pe raza municipiului Braşov 
şi care se referă la absolut tot ce înseamnă parcări 
publice cu plată, parcări de reşedinţă, sau alte lucruri 
care ţin de legislaţie şi de atribuţiile Poliţiei Locale. 
Poliţia Locală nu este un agent economic, care să facă o 
prestaţie de genul ăsta. Confundăm lucrurile şi sunteţi 
într-o mare eroare din punctul ăsta de vedere.  

Doi: domnul consilier, dacă vorbiţi generalităţi, că 
nu ştiu ce nu este prevăzut acolo… spuneţi lucruri 
concrete! Eu sunt convins că n-aţi avut timp şi nu aţi 
citit studiul şi documentaţia care este foarte detaliată şi 
foarte clară din punctul ăsta de vedere. Eu sunt de acord 
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că sunt anumite interpretări, dar care pot fi clarificate 
atunci când există o neînţelegere sau o interpretare de 
specialitate, să spun aşa, din punctul ăsta de vedere. Aici 
avem, să spunem aşa, câteva etape, câţiva paşi, pe o 
anumită logică. Avem un regulament pe care l-aţi aprobat şi 
care v-a fost prezentat acum câteva luni de zile şi care se 
referă la ceea ce înseamnă regulamentul de administrare şi 
de gestionare a parcărilor în municipiul Braşov. Acest 
regulament are câteva reguli prevăzute şi câteva criterii 
care vor fi aplicate şi Poliţia Locală are rolul să 
gestioneze această activitate şi să aplice regulamentul 
acesta pe raza Municipiului Braşov, şi ăsta e rolul 
Poliţiei Locale, aveţi un studiu care a fost făcut şi care 
spune legea că trebuie să fie elaborat de către cineva de 
specialitate şi care… studiul de oportunitate stabileşte 
cum este oportun să administrăm noi aceste parcări pe raza 
Municipiului Braşov, într-o formă sau alta, o variantă sau 
alta. Acel studiu  a stabilit acest mod de gestionare şi 
care preia multe lucruri din regulamentul care a fost 
aprobat şi discutat de către dumneavoastră  acum câteva… 
două-trei luni de zile. Mai departe, în caietul de sarcini 
sunt prevederi care sunt luate şi care sunt corelate atât 
cu regulamentul, cât şi cu studiul de oportunitate care a 
fost elaborat de către cel care a câştigat achiziţia şi 
care a avut această sarcină să înainteze acest studiu. După 
ce parcurgem şi această etapă, urmează ca să postăm pe 
serviciul de achiziţii publice modelul de contract care va 
fi la fel, postat, se pot pune clarificări, se pot cere 
anumite amănunte şi detalii care vor fi luate de către 
Serviciul Achiziţii în calcul, şi vor fi încadrate din 
punct de vedere procedural, aşa cum spune legea. După aceea 
urmează achiziţia şi din această achiziţie va reieşi un 
contract de unde municipalitatea va câştiga şi va încasa în 
urma licitaţiei şi a contractului care va fi adjudecat o 
cotă parte care se numeşte redevenţă şi în funcţie de 
redevenţa care va fi licitată, municipalitatea va încasa… 
şi se văd acolo, dacă vă uitaţi bine, sunt acolo trecute, 
nivelul de redevenţă care este un criteriu de evaluare, 
investiţiile care sunt de făcut acolo, câţi bani estimăm că 
va câştiga bugetul local pe lună, pe an,  ş.a.m.d. Deci 
sunt lucruri care sunt clare din punctul meu de vedere şi 
care trebuie corelate doar şi să le analizăm aşa cum 
trebuie din punct de vedere procedural. Adică haideţi să nu 
ajungem într-o altă discuţie care n-are rost, că Poliţia 
Locală atunci ar trebui să înceapă să-şi cumpere nişte 
parcometre, nişte echipamente, utilaje, să angajeze nişte 
tehnicieni, care n-au legătură cu Poliţia Locală. Poliţia 
Locală are un rol bine definit prin lege, şi sigur că 
Poliţia Locală se va ocupa, şi împreună după aceea va 
trebui să intervină şi acolo unde nu se respectă regula 
respectivă să sancţioneze şi să ia măsurile care sunt 
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prevăzute de hotărârile de consiliu local, de regulamente 
sau de lege”.  

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: 
“Aş mai adăuga… noi vom vota pentru acest studiu de 

oportunitate, această acţiune trebuie să se facă în 
gestiune delegată, cunoaştem din experienţa proprie cât de 
greu ne-a fost să formăm serviciul local de termoficare cu 
tot ceea ce însemnau funcţiile de acolo şi cât de încărcată 
este acum organigrama Primăriei, nu deţin informaţii 
exacte, dar cred că atingem limita pe care Agenţia 
Naţională a Funcţionarului Public ne-a fixat-o.” 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Şovăială Şerban) 
şi o abţinere (domnul consilier Macedonschi Cristian). 
                       

 PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini 
pentru delegarea gestiunii prin concesionare 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 24 de voturi 
pentru, 2 abţineri(domnul consilier Şovăială Şerban şi 
domnul consilier Macedonschi Cristian). 
                       

 PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii „Modernizarea şi extinderea sistemului de 
iluminat public”  
 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 privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 328/2017, prin care s-a aprobat preluarea 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. 
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                       PUNCTUL 20 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită 
către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Lungă nr. 
233, în vederea construirii de locuinţe prin “Programul de 
construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” 
şi asigurarea finanţării execuţiei utilităţilor aferente 
locuinţelor. 

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 acordarea unor facilităţi pe 
mijloacele de transport public local de călători aparţinând 
Societăţii „RATBV” S.A., pentru preşcolarii din Municipiul 
Braşov, cu vârsta de peste 5 ani. 
 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 modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 605/2016, privind acordarea unor facilităţi pe 
mijloacele de transport public local de călători aparţinând 
S.C. „RATBV” S.A., pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, din Municipiul Braşov. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
  

PUNCTUL 23 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
610/2016, privind acordarea tarifului redus pe mijloacele 
de transport public local de persoane aparţinând S.C. 
„RATBV” S.A., pentru donatorii de sânge din Municipiul 
Braşov. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism 
„Modificare parţială tramă stradală din 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 25 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de 
valabilitate a documentaţiei „P.U.Z. - Corelare indici 
urbanistici din documentaţiile P.U.Z. - Coasta Vacilor, 
Warthe II, Colţul Putinarilor, cu extindere până la strada 
Cărămidăriei”. 
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Domnul Deputat Tudor Benga: 
“... După cum ştiţi, punctul acesta de pe ordinea de 

zi şi toată discuţia despre P.U.Z.-ul din Schei şi despre 
tot ce se construieşte pe acolo a generat destul de multă 
dezbatere publică şi destul de multe reacţii din partea 
cetăţenilor. Rugămintea mea la dumneavoastră, dat fiind şi 
că acum vine această prelungire la vot, şi înţeleg că are 
deja avizul negativ din partea comisiei, dat fiind că mai 
departe în curând vine la scadenţă şi Planul Urbanistic 
General, e foarte, foarte important să implicăm cât mai 
mulţi cetăţeni în toate aceste probleme. E cât mai 
important să existe dezbatere publică cât mai amplă, e cât 
mai important ca toţi aceşti cetăţeni care şi-au exprimat 
clar interesul în această problemă să poată participa la 
lucrurile astea. N-am de gând să intru pe fond în problema 
construcţiilor din Schei, nu cred că este… cred că 
dumneavoastră ştiţi deja mai bine decât mine toate aceste 
subiecte, dar ceea ce doresc să fac este un apel cât se 
poate de clar, câ atât în problema P.U.Z.-ului cât şi în 
problema P.U.G.-ului pe mai departe procesul să fie cât mai 
transparent şi cetăţenii să fie cât mai activ implicaţi în 
acest proces. Mulţumesc frumos de tot!” 

Domnul consilier Şovăială Şerban: 
“Îmi cer scuze că intervin din nou! Cred că trebuie să 

votăm o non-temă, pentru că am citit Legea nr. 350/2001 
actualizată, inclusiv normele metodologice de aplicare a 
acesteia, pe faţă, pe spate şi pe muchie. N-am găsit decât 
posibilitatea de actualizare a unui P.U.Z. căruia i-a 
expirat termenul. Noţiunea de prelungire a unui P.U.Z. nu 
există. La art.31 din norme scrie foarte clar, actualizarea 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
este obligatorie în situaţia în care a) expiră termenul de 
valabilitate al documentaţiei, deci noi votăm ceva ce… dacă 
am fi votat pentru prelungire, ar fi totalmente ilegal, 
acest P.U.Z. expiră  şi s-a terminat, ori îl actualizăm, 
ori nu văd sensul în care să votăm, mai ales că pe de altă 
parte punctul de pe ordinea de zi spune Proiect de hotărâre 
privind prelungirea perioadei de valabilitate, iar art. 1 
spune Nu se aprobă, e o contradicţie totală, o dată oamenii 
nu vor şti ce să voteze, dacă votează da vor crede că 
votează prelungirea, dar de fapt e…” 

Domnul Consilier Şerban Şovăială: 
“Dar repet, cred că votăm o temă non-existentă, acest 

P.U.Z. oricum nu poate fi prelungit legal. El a mai fost 
prelungit o dată în 2015, la fel de ilegal şi atunci”. 

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: 
“Deci punctul nr. 25: Proiect de hotărâre privind 

prelungire perioadă de valabilitate a documentaţiei „P.U.Z. 
- Corelare indici urbanistici din documentaţiile P.U.Z. - 
Coasta Vacilor, Warthe II, Colţul Putinarilor, cu extindere 
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până la strada Cărămidăriei”. Comisiile 2 şi 5 au avizat. 
Proiectul de hotărâre sună astfel:  

La art. 1: Nu se aprobă prelungirea valabilităţii 
documentaţiei PUZ-corelare indici urbanistici din 
documentaţiile P.U.Z. - Coasta Vacilor, Warthe II, Colţul 
Putinarilor, cu extindere până la strada Cărămidăriei”, 
aprobat cu H.C.L. nr. 528 din 2010. 

La art. 2 Primarul Municipiului Braşov va asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Cine este 
pentru? Cine este pentru a aproba acest punct cum vi l-am 
citit în proiectul de hotărâre, deci nu se aprobă 
prelungirea, cine este pentru?” 

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: 
“Deci nu se aprobă prelungirea valabilităţii 

documentaţiei P.U.Z. -corelare indici urbanistici din 
documentaţiile P.U.Z. - Coasta Vacilor, Warthe II, Colţul 
Putinarilor, cu extindere până la strada Cărămidăriei”, 
aprobat prin H.C.L. nr. 528 din 2010. Cine este pentru? 
Împotrivă? Se abţine cineva? 

Domnul consilier Ungar Arnold nu participă la vot, 
întrucât îl cunoaşte pe unul dintre semnatarii actului şi 
nu vrea să vicieze după aceea rezultatul votului, deci nu 
participă la dezbatere, nici la vot”. 

Domnul consilier Şovăială Şerban îl cunoaşte foarte 
bine pe semnatar, şi ar prefera să nu participe la vot, 
dacă există această posibilitate”. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2  şi 
5,iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru 
şi 3 abţineri (domnul consilier Ungar Arnold, domnul 
consilier Şovăială Şerban, domnul consilier Macedonschi 
Cristian). 
 

PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. 
- Construire showroom cu vânzare, str. Aurel Marin f.n. 
Braşov”. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 
5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 27 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 
parteneriat dintre Municipiului Braşov şi Universitatea 
Transilvania Braşov pentru perfecţionarea activităţii 
didactice şi de formare profesională a studenţilor şi 
dezvoltarea activităţii de cercetare – dezvoltare - 
inovare. 

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 28 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată sub nr. 1553/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de 
Şerbănoiu Iulian - Nicu şi Şerbănoiu Alexandra. 

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

PUNCTUL 29 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată sub nr. 1722/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Tofan 
Ion - Daniel, Tofan Angela - Gabriela şi Boşneagu Liliana - 
Mihaela. 

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

PUNCTUL 30 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată sub nr. 1549/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a terenului donat de Spanyol 
Sorin şi Spanyol Viorica. 

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 
şi trecerea în domeniul public a terenului donat de S.C. 
Immochan Imobiliare 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 32 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 113348 
Braşov, nr. cad. 864/11, nr. top. 10928/54/1/11. 

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

 
PUNCTUL 33 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 149040 
Brasov, nr. cad. 149040. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 34 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 147489 
Braşov, nr. cad. 147489. 



 19

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

PUNCTUL 35 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 
Braşov, pentru anul şcolar 2017 - 2018. 
 

Viceprimar Mihai Costel: 
„Domnule Preşedinte, un mic amendament, dacă se poate, 

în plen, aş dori ca în unităţile de învăţământ unde este 
reprezentant colegul meu, domnul Neacşu Alexandru, mai 
puţin la Şcoala Generală nr. 1 şi la Colegiul Naţional 
Unirea, să fie înlocuit cu d-na consilier Donosa Adina. 
Deci mai puţin Şcoala Generală nr. 1 şi Colegiul Naţional 
Unirea, pentru că dumneaei nu se regăseşte în nici un 
consiliu de administraţie la unităţile de învăţământ”. 

Domnul Consilier Macedonschi Cristian ţine să atragă 
atenţia că de la ora 17,00 până la ora 22,00 este Ziua sau 
Noaptea Cercetătorilor Europeni care se organizează la 
Liceul Andrei Şaguna şi ar dori să participe cât mai multe 
persoane, mai ales că vor fi prezenţi şi reprezentanţi ai 
Comisiei Europene la Braşov.  
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,4 
şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu 25 pentru şi o 
abţinere (domnul Ungar Arnold). 

 
PUNCTUL 36 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al 
Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de 
urbanism „P.U.Z. - Zona CET - str. Timişul Sec” în Braşov, 
str. Timişul Sec f.n., iniţiat de S.C. HB Leasing S.R.L. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,2 
şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 37 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor 
spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către 
Institutul de Expertize Criminalistice Bucureşti. 

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

 
      PUNCTUL 38 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului 
aferent construcţiei, situat în Braşov, str. Macului nr. 
31, către Paraschiv Silvia. 

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 39 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului 
aferent garajului, situat în Braşov, str. Memorandului nr. 
13, către Pascu Radu Cornel. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,5 
şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 40 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului situat 
în Braşov, str. Timiş Triaj 20 M. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 
5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 41 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public 
al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. 
Galaxiei şi str. Venus - tronson 2. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 
5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 42 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public 
al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. 
Apollo şi str. Venus - tronson 1. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 
5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 43 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public 
al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. 
Alexandru Ioan Cuza. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 
5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 44 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 
Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului 
Braşov a imobilului teren situat în Braşov, str. Mihail 
Kogălniceanu f.n. 

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


