R O M Â N I A
CONSILIUL LOCAL AL MU NICIPIUL UI
BRAŞOV
PROCES-VE RBAL
încheiat în şed inţa o rdinar ă a Consil iului Local
Braşov di n dat a de 15 de ce mbrie 2017
Şedinţa or dinară a Consil iulu i Local al Mu nicipi ului
Braşov a fos t con vocată pent r u data de 1 5 decembrie 2017 ,
orele 12: 00, în sala de şedin ţe a Cons iliulu i Loca l, din
B-dul Er oilor nr.8, anunţu l de şedin ţă fii nd pos tat pe
site-ul ins tituţi ei şi publ i cat în ziarul “Transi lvania
Expres”, în dat a de s âmbătă - duminică 9 - 10 dec embrie
2017.
Doamna S ecreta r al Munici piul ui Braşo v – M aria Anda
Zamora face preze nţa, din t otalul de 2 7 de cons ilieri
sunt preze nţi 24. A bsente ază dl. consili er Duţu T udor
Alexandru ,
dl.
co nsilie r
Macedonsc hi
Cris tian
şi
dl.consil ier Ba rabaş Laszlo.
Precizeaz ă că şedinţa este s tatutară şi se pot lua
hotărâri valabi le.
La şedinţă part icipă domn ul Primar Georg e Scripca ru
şi domnul Vicep rimar Mihai Co stel.
Domnul P rimar Georg e Scr ipca ru ia c uvântu l spu nând
că a început etapa de întâlniri cu del egaţia de la
B.E.R.D., Consil iul
Jude ţean,
prin
domnul
Pr eşedin te
Adrian Veştea, d l. mini stru Dunca, d- na depu tat Rox ana
Mânzatu, c omisia c are a fos t stabilită p rin Hot ărâre de
Consiliu Lo cal privind nego c ierea, cond ucerea R egiei de
Transport ,pentr u ac cesare a îm prumutulu i de 25 de milioa ne
de euro pen tru transp ort î n Munici piul Braşo v. O altă
discuţie, foarte importa ntă, este cea ref eritoa re la
spital. Toto dată, spe cifică că la Reduta, Consili ul
Judeţean va avea o prezen tar e la care dl . Veşte a o să
facă referire şi la aeropo r t. Domn ul P rimar a a bordat
delegaţia
B.E.R.D.
şi
cu
privire
la
proiec tul
de
reabilita re a Centrului ist o ric al Munici piului B raşov,
cu detali i pe p artea de fin an ţare şi p entru proiectul de
construir e a să lii mu ltifuncţ ionale po livale ntă.
Domnul Primar menţ ioneaz ă că sunt et ape c are t rebuie
derulate şi î n privinţa ast a va tr ebui ca în buge tul
anului viito r să fie alocate sume pentru ace ste proie cte
investiţi onale
la
nivel ul
municipiu lui
şi
j udeţul ui
Braşov.
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Preşedint ele Co nsiliu l Judeţe an – dl. Adrian Veşte a:
“Mă bucu r să fiu prezen t l a şedinţa de consi liu
local,o să înce rc să fiu cât se poate de scurt şi
ulterior să mă scuzaţ i pent ru că va trebui să mer g,
fiindcă sunt aştept at de cole gii mei în ş edinţa de plen a
Consiliul ui Judeţean. Vreau s ă fac o i nvitaţ ie tut uror,
pentru st udiul de fun dament ar e extrem de bin e elab orat,
pe care-l prezen tăm la C entr ul Cultur al Redu ta. Doa mna
Aurelia
Fulger ,
care
a
î ntocmit
acest
studiu
de
fundament are, cea care a câş t igat în urma proceduril or de
achiziţii , va p rezent a aces t studiu d e fund amenta re, ce
ulterior va fi fă cut public, pe site-ul Con siliul ui
Judeţean. În cee a ce priveş te aeroportu l,sunt em într-o
etapă în ca re am alo cat la î nceputul a nului b ugetar d in
resurse prop rii 10 milioan e de euro şi am început
proceduri le
de
achiz iţie
pentru
căil e
de
rulare,
canalizar e pluvial ă, balizaj şi iluminat. La sfârşit ul
acestei lu ni,în c azul în c are nu apar solici tări de
prelungir e a terme nului, vom deschide of ertele şi vom
începe etapa de e valuar e. Ul t erior, fie î n parteneri at cu
Primăria, fie î n func ţie de modul în care v a reie şi din
studiul de fund amenta re, vom vedea care este di recţia în
care va trebu i să finali zăm c onstrucţia aer oportu lui. În
ceea
ce
pri veşte
i mplica r ea
noastră
pe
proi ectele
important e pe car e le ave m , pe drumur i judeţ ene, am
reuşit să ac cesăm d ouă proi e cte pe fondu ri euro pene, pe
Programul Ope raţion al Re giona l de 5 8 de milio ane, unul de
33 este cont ractat , urm ează s ă-l sem năm ş i pe celăl alt d e
25; avem depuse opt proi ecte , trei dintre ele sunt pe
PPNDL şi sunt semnate cont ra ctele, p e cinc i dint re ele
urmează să le semn ăm în peri o ada urmă toare. Pe part ea de
sănătate
avem
trei
proie ct e
care
sunt
pe
fo nduri
europene,
două dintr e ele su nt în eta pa de contra ctare,
pe progr amul operaţ ional regional. Pe part e de eficie nţă
energetic ă, unul est e în ev aluare, deci din punct de
vedere al dr umuril or ju deţene şi a sănăt ăţii stăm relati v
bine, evide nt,la niv elul la care ne putem permite în
această etap ă. Suntem so lidar i cu orice proiect şi or ice
parteneri at pe care pute m să- l facem şi c u Pri măria şi c u
Guvernul Ro mâniei . Avem toa t ă deschider ea, fiin dcă până
la urmă ăsta este int eresul n ostru, al braşo venilor, dar
una dintre pri orităţ ile pe care ne vom mobil iza anul
viitor, p e lâng ă acea stă et ap ă pe căil e de r ulare va fi
finalizar ea a eropor tului. Eu vă mulţ umesc şi puteţi cont a
pe toată de schide rea noastr ă şi t oată bunăvoinţa de a
găsi modalităţi comune de a putea fin aliza o biecti vele
noastre i mporta nte, a le braşo venilor”.
Domnul Ma rius D unca – Ministr ul Sportu lui: “Domnule
Primar,domnule
Preş edinte
al
Cons iliulu i
Jud eţean,
stimaţi c onsili eri lo cali, on orată asi stenţă , acea sta
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este normalit atea, toat e ins t ituţiile stat ului la a ceeaşi
masă.
Unitat e,
solida ri tate
pentru
int eresul
braşoveni lor.
Avem
un
ang ajament
şi
mă
bucur
că
reprezent anţii B.E .R.D.– ului sunt aici, au spus foarte
clar,
fă ră
un
anga jament
guvernamental,n u
ne
putem
implica
în
proiectul
spit alului.
A cest
a ngajam ent
guvername ntal a fost luat l a sfârşitu l luni i noie mbrie,
într-un memogu vern, prin c ar e am sta bilit în urm a unei
analize
fă cute
de
către
ministeru l
sănăt ăţii…
D in
analizele pe car e le-au f ăcut dânşii a reieşi t că
Braşovul are nevo ie d e un s pital r egiona l. A vem acest
angajamen t
gu vernam ental,
experienţ a
şi
susţ inerea
reprezent anţilo r
B.E.R.D.- ul ui
şi
s perăm
să
vedem
finalizat c ât mai reped e, a cest proiect pe care ni-l
dorim cu toţ ii. Eu vă mul ţu mesc…
şi vorbin d de Sala
Polivalen tă, do mnule Primar ,d acă înain tăm in tenţia spre
Ministeru l
Dez voltăr ii,
s pr e
Compan ia
Na ţional ă
de
Investiţi i,cred că vom reuşi să aduc em o sală poliv alentă
la Braşov.Am pr omis în pr ogramul de guvernare. Intradevăr, ne în curcă Euro 20 20, pent ru că trebu ie să
finalizăm patru stadi oane, an gajamentu l pe c are îl avem
faţă
de
UEFA,
d ar
în
spe ranţa
unei
co municări
şi
colaborăr i foart e bune, v om reuşi să fin alizăm c âteva
proiecte: spitalul şi sala p olivalent ă. Vom putem spune
că Braşovul po ate fi pus p e harta intern aţională, la
toate
eveni mentel e,
sp ortive,
cul turale
şi
internaţi onale. ”
Doamna Depu tat Mânzatu Roxan a: “O să vă spun un pic
despre pr oiectul de l ege pr i vind tran sferul celor 11,45
hectare de tere n de la Instit utul Cartofu lui în domen iul
public al Munici piului Bra şo v. A trecut de Senat şi a
ajuns la Camer ă în 20 noiemb rie. L-am dezb ătut în cel e
cinci comisi i la care a fost reparti zat, comis iile
decisive f iind cea de agric u ltură şi cea juridi că. Aviz
favorabil au d at com isiile de sănăt ate, adminis traţie
publică şi învăţă mânt. Avem raport fav orabil şi de la
comisia
de
agricu ltură
şi
de
la
com isia
jurid ică,
aşteptăm să fie dezbăt ut şi să ia un vot final . Dec i
chiar dacă n-a fost un proie ct de lege în procedură de
urgenţă, a începu t să fie dezbătut î n septe mbrie l a
Senat, su ntem î n dece mbrie şi mai avem un si ngur p as ca
să fie adopt at, şi ap oi t rimi s la p romulgare. Eu c e o să
vreau să rem arc e ste f aptul c ă s-au impli cat p arlame ntari
din absol ut toa te for maţiun il e politice, Iza bella Ambrus
de la UDMR, Gabr iel Andro nache de la PNL, în mod spec ial
doctorul Orţan, de la noi, care la Senat a susţi nut
foarte bi ne pro iectul şi l- a şi amendat pen tru ca să ne
corelăm cu de cizia Guvern ul ui. Noi am po rnit pe un
proiect de le ge în care s p italul urma s ă fie pur şi
simplu munici pal, după care p entru c ă Guv ernul a ve nit ş i
a decis că vr ea să inv esteas că împreun ă cu auto rităţi le
locale într-u n spi tal region a l, doct orul Orţan s-a ocupa t
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ca senator să amen deze proi ec tul. Premisele sunt să avem
proiectul de le ge cât mai r ep ede. Ne-am mişc at în echipă
foarte bine şi a fo st, de altfel, în Parla ment, o
premieră că a fost s usţinu t din toat e zone le pol itice,
aşa, cu mici sincop e, dar pe final totul a fo st în
regulă. În cont inuare , vom su sţine alte proi ecte de lege
care ajută Bra şovul dir ect, indirect, atâ t cât este
posibil ş i stă în put erea par lamentari lor de Braşo v”.
Doamna Ve nera V lad – reprezen tant B.E. R.D.:
“Mă aflu aici împreu nă cu două colege de-ale mel e,
Camille Th omas şi R aluca Şa cariuc(?) şi de asemenea c u
colega de la fi rma de avoca tu ră, doamna Cori na, ca re s-a
ocupat de pr egătir ea fina nţăr ii pe care am s emnat- o. În
legătură c u ce am fă cut noi astăzi aic i, sunt b ucuroa să
să spun c ă proi ectul pe car e l-am semn at est e rezu ltatul
multor ani de pa rtener iat bu n pe care l-am stab ilit cu
Municipiu l Braş ov. Un set î nt reg de reforme care au avut
loc în cadru l servi ciilor p ublice loc ale ne-au permi s
astăzi să semn ăm un împru mu t fără garanţi e locală cu
compania de tra nsport publi c local, p erform anţă p e care
puţine oraşe din ţ ară p ot să o vadă, pentr u că în g eneral
băncile come rciale nu acor dă împrumutu ri compan iilor
municipal e făr ă gar anţie locală. Avem încr edere că ac est
proiect va dec urge bine ş i că modernizar ea flotei d e
transport
va
vede a
lum ina
zilei
foar te
re pede.
Am
colaborat foa rte b ine, şi vr e au să menţio nez acest lucru,
atât cu municip alitat ea, cât şi cu compania de tra nsport
în pregăt irea a cestui proie ct şi cred că vom putea lansa
licitaţia , adi că co mpania va putea lansa l icitaţ ia chi ar
în luna ianua rie. Î n afa ră de finanţa rea i nfrast ructur ii
de transport, pach etul includ e şi u n pro gram de as istenţ ă
tehnică, ce va aj uta municipalitate a şi compan ia în
dezvoltar ea
u nui
progra m
de
trans port
metro polita n.
Obiectivul prim ar al acestu i întreg p achet de fin anţare
este îmbu nătăţi rea se rviciulu i de tran sport public local .
În legă tură cu sp italul ,am d i scutat pe ac est p roiect
şi
potenţia la
colab orare
pentru
alte
in vestiţ ii
prioritar e pentru Municip iul Braşov, într e care ace astă
investiţi e într-un spi tal reg ional,mod erniza rea Centr ului
Istoric, pen tru care B.E .R.D. are programe unde poate să
contribui e
atât
cu
preg ătirea
şi
imple mentar ea
proiectul ui,
cât
şi
cu
finanţare a
propri u-zisă
a
investiţi ilor. Dacă a veţi alt e întrebă ri…”.
Doamna Camm ile Thom as lucre ază de la biroul d in
Londra, şi a lucr at împre un ă cu echipa din Buc ureşti
multe luni î n pregă tirea ac e stui proie ct şi est e foarte
hotărâtă să f acă din ace st proiect un s ucces. Este
încrezăto are că vo r fi şi al te investi ţii în Mu nicipi ul
Braşov un de vom putem colabor a.
Doamna Co nsilie r Ţop Carmen F erghete:
“Pentru că am
colaborat f oarte bine cu doa mnele de la B.E. R.D. şi cu
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R.A.T.-ul , şi a m văzu t că s-a final izat, aş vrea să
mulţumesc colegilor ş i exec ut ivului, d ar de asemen ea mă
bucur că reprez entanţ ii par ti dului pol itic c are es te la
putere sunt aici lâ ngă noi, şi ne-au promis că în faţa
cetăţenil or
B raşovu lui
vor
susţin e
to ate
proiec tele
Primăriei . Vă mul ţumim că aţi făcut aces t pas şi s perăm
să fiţi ală turi de n oi, aşa cum noi, co legii co nsilie ri
de aici, am ţin ut ap roape s ă putem rez olva probl emele
Primăriei şi al e cetă ţenilor Braşovulu i”.
Urmează o pauză de 10 mi nute, în care grupul Anato li
interpret ează c olinde .
*
Aprobarea ordin ii de zi
Se supu ne la vot ordi nea de z i iniţi ală c u 94 punc te
(punctele 23, 38, 39, 43 retrase) şi se ap robă cu
unanimita te.
*
Aprobarea ordin ii de zi supli mentară
Se supune la v ot ordinea de zi suplimentară cu 3
puncte şi se ap robă c u unanim itate.
Aprobarea proc esului -verbal al şedinţ ei din data de
27 octomb rie 20 17.
Aprobarea proc esului -verbal al şedinţ ei din data de
15 noiemb rie 20 17.
În contin uare, pr eşedin tele şedinţei s upune la vot,
procesul - ver bal al şedi nţe i din data de 27 octom brie
2017, care s e apr obă c u unani mitate şi pr ocesul verb al al
şedinţei din data de 15 noi embrie, care se ap robă cu
unanimita te.

*
INTERPELĂ RI

*

Interpela re – dl. Şov ăială Şe rban
Domnul con silier Şovăial ă Şer ban are trei propun eri.
Prima ar fi să se an alizez e posibili tatea c a pentr u
autovehic ulele e lectri ce sau hibride par carea s ă fie
gratuită la nive lul Mun icipi ului Braşov. Ast a ar put ea
încuraja achiz iţia de ase menea tipuri de a utoveh icule. A
doua se refe ră la ana lizare a posibilit ăţii de m ontare a
unor binocluri cu fise sa u cu bani, în puncte le de la
Belvedere , pe Tâmpa sau l a parcările de pe Drumul
Poienii.
A treia s e refer ă la mult dis cutata dată de
aprindere a becuri lor de sărb ătoare în Mu nicipi ul B raşov.
Propunere a ar fi să se ap rindă la nivelu l 29 – 30
noiembrie , pentru că 30 n o iembrie es te zi li beră, 1
decembrie este zi lib eră, urm ând ca bradul, dacă v rem să
păstrăm acea tr adiţie , care i arăşi a fost mult inv ocată,
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bradul să poa tă fi apri ns ab i a în da ta de 6 decembr ie. A r
mai avea o interpel are ca re priveşte reintrodu cerea
tramvaiel or î n Br aşov, dar această probl emă se v a mai
discuta.

*
Interpela re – d -na Do nosa A di na
Doamna co nsilie r Dono sa Adi n a ar avea o rug ăminte ,
către Servi ciul pentru Gest i onarea Câin ilor făr ă Stăpân
şi anume să interv ină a stfel încât să nu mai f ie se sizări
din parte a cetă ţenilo r.

*
Interpela re – d l. Ung ar Arn ol d
Domnul c onsili er Un gar Ar nold îl înt reabă pe do mnul
Primar c e
sol uţie a găsit pentru m utarea monum entulu i
din Bartol omeu înt r-o loc aţi e normală, u nde cu oc azia
festivită ţilor care se fac p entru ce ntenar să se poată
face şi o mică paradă milit ar ă. Totodată înt reabă ce s-a
întâmplat cu comi sia
de ar h itecţi car e trebu ia să vin ă
cu o solu ţie pe ntru m onumentu l din Poi ană, p entru Babeş.
PUNCTUL 5 2
Proiect de hotărâre priv ind acordarea titlul ui de
cetăţean de o noare al Mu nicip iului Braşov, domnu lui Bâ ră
Mihai.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 7,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 5 3
Proiect de h otărâr e pri vind acordar ea
cetăţean de onoa re al Mu nici piului Br aşov,
Nica.

ti tlului de
d -lui Ce zar

Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 7,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 5 4
Proiect de hotărâre priv ind acordarea titlul ui
cetăţean de ono are al Municip iului Bra şov, d omnulu i
Hathazi L adisla u.

de

Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 7,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .

de

Domnul P rimar Georg e Scr ipca ru înmân ează diplom ele
cetăţean d e onoare a l Municipiul ui Braşo v (pentr u
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fostul
n ostru
coleg
Hath a zi
Ladis lau,
post-m ortem,
domnului Cezar Nica ş i domnul ui Mihai Bâra).
Domnul c onsili er Op rică Flor entin-Adr ian ş i doa mna
Ţop Fergh ete Ca rmen, inform ea ză asupra acţiu nii pe care
grupul Partid ului Naţion al L i beral o are pentru sf ârşitu l
anului. Pen tru a finanţ a ac ţiunea “Nunta de aur”, se
donează ind emniza ţia de cons ilier pe o lună de zil e.
Doamna cons ilier Top an unţă că se va desfăşura ac est
eveniment în da ta de 20 decem brie, la Aro.
Domnul co nsilie r Pătra şcu Lu cian nu do reşte s ă se
politizez e acest luc ru şi a nunţă că vor part icipa şi
dânşii la acest eveni ment.
Domnul
Pr imar
George
S crip caru
invi tă
la
a cest
eveniment şi mu lţumeş te pentr u gestul Consi liului Local .
Totodată, Domnul Primar G eorg e Scripcar u răspun de la
interpela rea do mnului Ungar referitor la int enţia d e a
muta, ac el mo nument . Pent ru că dl. Ungar a ri dicat
această prob lemă şi pent ru că are întâlniri sau di scuţii
cu diferite struct uri asocia t ive, pr opune să fie d esemna t
să se ocupe de aces t lucru şi proiectul să fi e finanţa t,
pe
buge tul
a nului
viito r
şi
pr opus
pe
li sta
de
investiţi i. D omnul Prim ar pr o pune do mnilor consilier i săl mandateze pe d l. Un gar Ar nold să se ocupe de acest
lucru.
Domnul con silier Ungar A rnold este de aco rd şi sp une
că s-a oc upat d e trea ba aceas ta prin n atura profes iei.
Domnul Prim ar Georg e Scripc a ru spune că ziu a de 1
Decembrie are o semnific aţie aparte şi a r dor i ca în
această zi sa fie multă lume în Piaţa Unir ii. M oş Ni colae
are cu totul altă semn ificaţ i e, Moş Nicol ae aduce d aruri,
semnifica ţia br adului este de Crăciun.

*
ORDINEA D E ZI S UPLIME NTARĂ
PUNCTUL 95
Proiect de hotărâ re p rivind neexercit area drept ului
de preemţi une pentru cump ăr area imobi lului si tuat în
Braşov, str.Rep ublici i nr.35 , Lotul 2, d eţinut de Rad u
Răzvan.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 96
Proiect de ho tărâre priv ind completar ea H. C.L. nr.
213/2017 pri vind premi erea s portivilo r care au obţinut
performan ţe la acţiun i sporti ve naţion ale of iciale
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Proiectul de ho tărâre a fost avizat de Comi siile
1,4 şi 5, iar în urma votului a fost ap robat cu
unanimita te.
PUNCTUL 97
Proiect de h otărâre privi nd perioada de valabil itate
documenta tie
“PUD
Schim bare
functi une
cladir e
Ho tel
Poiana in cladi re cu functi un e de locuinte d e vaca nta si
hoteliere ,
compartimenta ri
interioare
nestructu rale,
refacere a coperi s, mansa rdar e partiala a corpul ui cu
regim de in altime part er, inl ocuire tampla rie exteri oara,
termoizol atie exte rioara , co ncesionar e teren, ext indere
cu salon de m ic dejun , extin dere pe vert icala ( deasup ra
receptiei )”in Braso v, P oiana Brasov,st r.Vale a Dr aga nr.2,
initiator
SC
Ana
H otels
SA,
aprobata
prin
HCL
nr.637/16 .12.20 13,
pre lungi re
valabil itate
cu
HCL
nr.34/15. 01.201 5
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
2 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .

*
ORDINEA DE ZI
PUNCTU L 1
Proiect de ho tărâre priv ind modificar ea H. C.L. nr.
274
din
23.06 .2016,
repu b licată,
privin d
apr obarea
numărului ,
denum irea
şi
componenţ a
Comis iilor
de
specialit ate
a le
Co nsiliu lu i
Local
al
Municip iului
Braşov.
Proiectul de hotărâr e a fost avizat de
Comisi a 5,
iar în ur ma vot ului a fost ap robat cu unanim itate.
PUNCTUL 2
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea re ctific ării
bugetului Munic ipiulu i Braşov - decemb rie 20 17.
Se supune la vo t punc tual, fi ecare art icol:
Art.1
Se ap robă va lidare a Dispoziţiei de Prim ar nr.
5709/24.1 1.2017 , privin d maj orarea buge tului lo cal al
Municipiu lui Braşov cu sume defalcate din TVA pent ru
finanţare a chel tuieli lor desc entraliza te.
(Rezultat ul vot ului:u nanimita te)
Art.2
Se
aprobă
buget ul
local
re ctificat
al
Municipiu lui B raşov pe anu l 2017 în sumă d e 678. 941,33
mii lei la partea de venit ur i şi 914.914,02 mii lei la
partea de chelt uieli, astfel:
pentru s ecţiun ea de func ţion are veni turile sunt în
sumă de 608. 331,61 mii lei, i ar chel tuieli le su nt în sumă
de 608.33 1,61 m ii lei .
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pentru sec ţiunea de dezv olta re venitur ile sun t în
sumă de 7 0.609, 72 mii lei, ia r cheltuielile sunt î n sumă
de 306.58 2,41 m ii lei .
Execedent ul sec ţiunii de de zvoltare la 31. 12.201 6
conform HCL n r.8/ 2 8.01.2 017 privind privin d
în cheier ea
execuţiei buge tului local al Municipiu lui B raşov pe an ul
2016, est e de
235.97 2,69 m i i lei, cu prins la par tea de
cheltuiel i.
Detaliere a fiecă rei sec ţiuni a bugetulu i local pe
capitole, s ubcapi tole, ti tlur i, articole ş i alinia te se
regăseşte în ane xa nr.1 , par te integr antă di n preze nta
hotărâre;
(Rezultat ul vot ului:u nanimita te)
Domnul Prima r George Scr ipc aru spune că a avut
discuţii la n ivelul A sociaţ i ei Municipi ilor din R omânia
şi dincolo de oric e culoare p olitică, pri marii din to ate
localităţ ile, la ni vel de m unicipii, s unt în ace eaşi
măsură afecta ţi, m ai mu lt sa u mai p uţin, ca şi aut orităţ i
publice loca le şi consil ii lo cale. Guvern ul a înainta t o
propunere s ă se măreas că cot ele defalca te la 43% de la
41,7%, cât es te în mome ntul d e faţă. Şi d in discuţii le pe
care le-a av ut c u rep rezentan ţii Min isteru lui d e fi nanţe,
s-a făcut o prog noză, şi s-a comunicat ca st ructur a de
buget să fie p entru 2018 s tructurată la ni velul anului
2017.Domn ul P rimar speci fică că s-a luat act de Or donanţ a
de Guvern, va trebui să se reducă cheltu ielile de
gospodări e şi alt e act ivităţ i cu 10 %, fa ţă de 2017 . Sun t
anumite
preve deri
care
sta bilesc
interd icţii
pent ru
anumite chelt uieli cu o biecte le de invent ar. Din pu nct d e
vedere al cheltu ielilo r sa lariale, va treb ui ca în
ianuarie să s e adopte u n pr oiect de hotă râre care să
supliment eze, practic să mă re ască salariile la niv el de
structură de bu get, c u acea cotă afe rentă a ceea ce
înseamnă contri buţiil e de la angajat l a anga jator.
Art.3 Se aprobă bug etul rect ificat al insti tuţiil or
finanţate din veni turi propri i şi s ubvenţ ii de la bugetu l
local pe anul 2 017 în sum a de 131.489,4 2 mii lei la
partea de venitu ri şi 138.05 8,20 mii lei la partea de
cheltuiel i, ast fel:
pentru s ecţiun ea de func ţion are veni turile sunt în
sumă de 127. 295,42 mii lei, i ar chel tuieli le su nt în sumă
de 133.42 5,23 m ii lei ;
pentru sec ţiunea de dezv olta re venitur ile sun t în
sumă de 4 .194 m ii lei , iar c heltuielile sun t în s umă de
4.632,97 mii l ei;
Execedent ul secţiun ii d e fun cţionare la 31.12 .2016,
conform HCL n r.9/ 2 8.01.2 017 privind privin d
ut ilizar ea
excedentu lui af erent instit uţ iilor pub lice f inanţa te în
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anul 2017 din buget ul Mun icipiului Br aşov, este
6.129,81 mii le i, cup rins la partea de chelt uieli.

de

Execedent ul se cţiuni i de dez voltare la 31 .12.20 16,
conform HCL nr .9/ 28.0 1.2017 , este de
438,97 mii le i,
cuprins l a part ea de cheltuie li.
Detaliere a
fie cărei
sec ţiuni
a
buget ului
instituţi ilor
fin anţate
d in
venituri
proprii
şi
subvenţii , pe cap itole, subc a pitole, titlu ri, artico le şi
aliniate se regăse şte î n ane x a nr.2, part e integrant ă din
prezenta hotărâ re.
(Rezultat ul vot ului:u nanimita te)
Art.4
Buget ul
centr alizat
al
neramburs abile p e anul 20 17 rămâne
prin HCL nr.109 /15.03 .2017.
(Rezultat ul vot ului:u nanimita te)

fonduril or
la ni velul

exter ne
ap robat

Art.5 Se aprobă bugetele de venituri şi che ltuiel i
ale
ins tituţi ilor
şi
servi ciilor
public e,
f inanţa te
integral sau parţia l din buge tul Municipiul ui Br aşov, pe
anul 2017 , astf el:
Municipiu l Braş ov
Direcţia Fiscal ă Braş ov
Serviciul Publi c Comu nitar Lo cal de
Evidenţă a Pers oanelo r Braş ov
Poliţia L ocală Braşov
Teatrul “ Sică A lexand rescu” Br aşov
Opera Bra şov
Direcţia de Ser vicii Social e Braşov
Serviciul Publi c de A dminis tr are Creşe
Braşov
Servicul Public Amini strare P ieţe Braş ov
Grădina Z oologi că Bra şov
Serviciul ptr G estion area C ăi nilor făr ă
Stăpân Br asov
Serviciul Publi c Loca l de T er moficare
Braşov
Serviciul Publi c Loca l Salv am ont Braşo v
Centrul J udeţea n de E xcelen ţă Braşov

anexa
nr.3.01-3 .02
anexa
nr.4.01
anexa
nr.5.01
anexa
nr.6.01
anexa
nr.7.01
anexa
nr.8.01
anexa
nr.9.01
anexa
nr.10.01
anexa
nr.11.01
anexa
nr.12.01
anexa
nr.13.01
anexa
nr.14.01
anexa
nr.15.01
anexa
nr.16.01
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Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t.nr.2
Braşov

anexa
nr.17.01

Grădiniţa cu pr ogram normal n r.4 Braşo v

anexa
nr.17.02
anexa
nr.17.03
anexa
nr.17.04
anexa
nr.17.05
anexa
nr.17.06
anexa
nr.17.07
anexa
nr.17.08
anexa
nr.17.09
anexa
nr.17.10
anexa
nr.17.11
anexa
nr.17.12
anexa
nr.17.13
anexa
nr.17.14
anexa
nr.17.15
anexa
nr.17.16
anexa
nr.17.17
anexa
nr.17.18
anexa
nr.17.19
anexa
nr.18.01
anexa
nr.18.02
anexa
nr.18.03
anexa
nr.18.04- 18.05
anexa
nr.18.06
anexa
nr.18.07
anexa
nr.18.08

Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
„Căsuţa B ucurie i” Bra şov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
„Martinic ă” Br aşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
„Dumbrava Minun ată” B raşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
„Boboceii ” Braş ov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
„Dinţişor ii de lapte” Braşo v
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
„Lumea co piilor ” Braş ov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
„Junior”B raşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Grădiniţa cu pr ogram prelun gi t
Braşov
Şcoala Gi mnazia lă nr. 1 Braş ov

nr.5
nr.7
nr.9
nr.11
nr.14
nr.15
nr.17
nr.18
nr.19
nr.21
nr.23
nr.24
nr.25
nr.26
nr.28
nr.33
nr.35

Şcoala Gi mnazia lă nr. 3 „Ghe or ghe Lazăr ”
Braşov
Şcoala Gi mnazia lă nr. 5 Braş ov
Şcoala Gi mnazia lă nr. 8 “ Br aş ov
Şcoala Gi mnazia lă nr. 9 “Nic ol ae Orghid an”
Braşov
Şcoala Gi mnazia lă nr. 11 “Şt .O Iosif ”
Braşov
Şcoala Gi mnazia lă nr. 12 Bra şo v
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Şcoala Gi mnazia lă nr. 14 Bra şo v

anexa
nr.18.09

Şcoala Gi mnazia lă nr. 19 Bra şo v

anexa
nr.18.10
anexa
nr.18.11
anexa
nr.18.12
anexa
nr.18.13
anexa
nr.19.01
anexa
nr.19.02
anexa
nr.19.03- 19.04
anexa
nr.19.05
anexa
nr.19.06
anexa
nr.19.07
anexa
nr.19.08
anexa
nr.19.09
anexa
nr.19.10
anexa
nr.19.11
anexa
nr.19.12
anexa
nr.19.13- 19.14
anexa
nr.19.15
anexa
nr.19.16- 19.17
anexa
nr.19.18
anexa
nr.19.19
anexa
nr.19.20
anexa
nr.19.21
anexa
nr.19.22

Şcoala Gi mnazia lă nr. 25 Bra şo v
Şcoala Gi mnazia lă nr. 27 „An at ol
Ghermansc hi” Br aşov
Şcoala Gi mnazia lă nr. 30 Bra şo v
Colegiul Naţion al And rei Şa gu na Braşov
Colegiul Naţion al Dr. Ioan M eş otă Braşo v
Colegiul Naţion al Uni rea Br aş ov
Colegiul Naţion al de Inform at ică”
Gr.Moisil „Braş ov
Colegiul Naţion al “Ap rily L aj os “Braşov
Colegiul
Racoviţă
Colegiul
Braşov
Colegiul

de sti inte a le nat ur ii Emil
Braşov
de Şti inţe „ Grigor e Antipa”
Tehnic “Tran silvan ia Braşov

Colegiul Tehnic Energ etic “R emus Rădu leţ
Braşov
Colegiul Tehnic “Mirc ea Cri st ea” Braşo v
Colegiul „Nicol ae Tit ulescu ” Brasov
Colegiul Tehnic de Tr anspor tu ri Braşov
Liceul cu Progr am Spo rtiv B ra şov
Liceul Vo caţion al de Arte P la stice “Ha ns
Mattis Te utsch Braşov
Liceul Vo caţion al de Muzic ă “Tudor
Ciortea” Braşov
Liceul Te oretic Johan es Hon te rus
Liceul Te hnolog ic Sil vic Dr . Nicolae
Rucăreanu Braşo v
Liceul „A ndrei Mureşa nu “ B ra şov
Şcoala Pr ofesio nală G ermană K ronstadt
Braşov
(Rezultat ul vot ului:
Voturi pe ntru: 23)
dl. Ungar Arnol d nu p articipă la vot.)
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Art.6 Se aprobă Programul d e investiţ ii pub lice
Municipiu lui Br aşov, c u fina nţare din bugetu l local
bugetul ins tituţi ilor fin anţa te din venitu ri propr ii
subvenţii , con form a nexelo r nr. 20. 01-20. 04, ca re
parte int egrant ă din prezenta hotărâre .
(Rezultat ul vot ului:u nanimita te)
Art.7
P rimaru l
Mu nicipi ulu i
Braşo v
ducerea l a înde plinir e a prez entei hot ărâri.
(Rezultat ul vot ului:u nanimita te)

va

al
şi
şi
fac

asi gura

Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
2, 3, 4, 5, 6 şi 7, ia r în ur ma votul ui a fost aproba t cu
unanimita te.
PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre priv ind aprobarea
execuţie al bu getulu i Muni c ipiului Braşov
2017.

contul ui de
- dec embrie

Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
2, 3, 4, 5, 6 şi 7, ia r în ur ma votul ui a fost aproba t cu
unanimita te.
PUNCTUL 4
Proiect de hotărâ re priv ind aprobarea
către Aso ciaţia Munic ipiilor din Român ia.

cotiza ţiei

Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 7,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 5
Proiect de hotărâ re priv ind aprobarea cotiza ţiei
către Aso ciaţia „Spor t Club C orona 201 0 Braş ov”.
COMISIA 5 a avizat cu urma tor ul amendam ent: La art.1
se modif ica v aloare a cot izat iei de la 1% la 1,5% din
venituril e
proprii
af erente
bugetului
lo cal
al
Municipiu lui Br asov, incasate in anul anteri or.
Domnul co nsilie r Unga r Arnold întreabă dacă este
oportună aceast ă mări re de la 0,5 la 1 ,5.
Doamna consil ier Ţ op Fe rghe te Carm en ex plică că
solicitarea est e lega lă, şi c ă se poat e vota până la 5%
din buget şi că se po ate susţ ine aceas tă pro punere .
Viceprima r – do mnul M ihai Cos tel:
“Dacă-mi permi teţi o mic ă co mpletare, s-a discu tat
şi sub aces t aspec t. Acea s tă discuţi e cu pri vire la
majorarea cotiza ţiei est e o discuţie ve che, fa ptul că
acum avem ş i ac eastă preve d ere leg ală e mai per misivă
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legislaţi a de a face lucr ul acesta. Totod ată au fost
discuţii ş i cu rep rezent anţi i Consiliu lui Con curenţ ei,
sub aces t asp ect şi aco lo, din aces t pun ct de vede re
Asociaţia
Coro na
în deplin eş te
anumi te
co ndiţii .
In
calitate de repr ezenta nt al executivului, ş i eu sus ţin
această propun ere c are a veni t, după cum a spus şi coleg a
mea,
ulterior
şedinţ ei
pe
care
a
avut-o
comis ia
economică . Prob abil c ă dacă l ucrurile ar
fi stat altfel
comisia ec onomic ă ar fi av ut şedinţa ma i înaint e, ar fi
venit ame ndamentul. C u sigu ra nţă acest amend ament ar fi
fost susţi nut şi v otat şi de către me mbrii c omisie i
economice ”.
Proiectul d e hotărâ re a fost avizat de
Comisi ile
1,4, 5 şi 7, cu amend amentu l propus, iar în u rma votul ui
a fost aproba t cu 23 de vo turi pentru s i o abtine re
(Ungar Ar nold).
PUNCTUL 6
Proiect de hotă râre priv ind a probarea Regulamen tului
de
organiza re
şi
funcţ i onare
al
aparatului
de
specialit ate a l Prim arului M unicipiul ui Bra sov.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 7
Proiect de ho tărâre priv ind modificar ea H. C.L. nr.
207 din 2 6.05.2 016, r epubli ca tă, prin care s -au ap robat
Organigra ma şi Statul de funcţii ale apar atului de
specialit ate al Prima rului Mu nicipiulu i Braş ov.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 8
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea Or ganigr amei
şi a Stat ului d e func ţii ale Filarmoni cii Br aşov.
COMISIA 4 a avizat cu ur m atorul amend ament: ca
pozitiile de pazni ci sa poat a fi ch iar e xternalizate daca
poate efi cienti za act ivitatea
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5, cu amenda ment, iar în urma v otului a fost a probat
cu unanim itate.
PUNCTUL 9
Proiect de hotă râre priv ind a probarea Regulamen tului
de organizare ş i func ţionar e al Poliţi ei Loc ale Br aşov.
Doamna cons ilier Ţo p Carmen Ferghete spu ne că a
avizat
aces t
proiec t
de
h otărâre,
da r
ar
avea
un
amendamen t şi ar vrea să fie cuprins în hotă râre. Dat a
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trecută
câ nd
s-a
d iscuta t
organigra ma,
dân sa
şi-a
exprimat un punct de vedere.C onducerea Pol iţiei Local e să
stea un p ic de vorbă cu con s ilierii l ocali şi pen tru că
sunt anumite pro bleme, să se structur eze şi o rganiz eze
mai bine Poliţ ia Local ă. Nu s-a putut face d in divers e
motive a ceastă întâ lnire, ia r acum ar vr ea să fie un
termen, ca la j umătat ea luni i februarie ,respe ctiv înt re
data de 10 şi 15 s ă se st abilească , o î ntâlni re cu
conducere a Po liţiei Loca le,în care să se discute c ât e ste
de eficie ntă or ganiza rea care a fost p ropusă .
Domnul Vi ceprim ar Mih ai Coste l:
“Deci nu este o reclamaţ ie. Ceea ce propune doam na
consilier să se su pună la vot consil ierilor, iar î n
momentul în ca re se va red acta hotărâ rea de consi liu
local să se corel eze t oate da tele, i ar pr opuner ea do amnei
consilier să se regăs ească în conţinut ul hot ărârii ”.
Doamna co nsilie r Ţop Ferghete Carmen:
“Pentru că dom nul d irecto r es te aici, vreau să ţ ină
cont de acest lucru , şi ulte rior să fie stabilit şi să
fie convocaţi preş edinţi i de comisii sau toţi consi lierii
care dores c acest lucru. D eci cred că este sufici ent în
acest moment de a d iscuta şi d e a supune l a vo t
hotărârea ”.
Domnul Pri mar George Scri pcar u solicită c a proie ctul
de hotărâre să fie votat aşa cum este înaintat şi să se
ia în calcul solici tarea do amnei cons ilier de analiz ă
asupra organigr amei P oliţie i Locale.
Domnul co nsilie r Pătra şcu Lu cian spun e că est e de
acord cu ame ndamentul doa mn ei consili er Ţop Fe rghete
Carmen,
şi
ar
dori
să
se
facă
o
a naliză
asupr a
organigra mei Po liţiei Locale.
Doamna con silier Ţop Fer ghete Carmen vre a ca în p len
să se st abilea scă o dată l a jumătat ea lun ii feb ruarie ,
pentru că p ână atunci se fa c angajăril e pe post uri car e
sunt post uri – cheie.
Domnul co nsilie r Unga r Arnold este de acord cu ce a
spus domn ul Pri mar.Pr oiectu l de hotărâre car e se r eferă
la regulame ntul de or ganiza r e a Poliţiei Locale,t rebuie
votat, iar soli citare a făcută de doamna consili er să fie
luată în consi derare, în sen sul ca să se stabil ească o
perioadă de
discuţii cu P o liţia Loca lă, dar să nu se
introducă un astfe l de artic o l în r egulam ent,pe ntru că nu
are legătu ră una cu a lta. Ex istă o tehni că legi slativ ă,
Legea nr. 2 4 din 200 0 privi n d tehnica l egisla tivă şi n u
se poate face un ama lgam de texte.
Preşedint ele şedinţ ei dl . O prică F lorent in-Adr ian
are aceeaş i propu nere, d e a vota proi ectul î n forma
iniţială, şi îi dă cu vântul, domnului Aldea.
Domnul Al dea Ni colae – direct or Poliţi a Loca lă:
“Având în
veder e fapt ul
c ă în
fiec are an ,
în
perioada f ebruarie – mart ie, foarte rar a prilie , au loc
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discuţii
pe
c eea
ce
îns ea mnă
planul
de
o rdine
şi
siguranţă
publ ică
al
Mun i cipiului
Braşo v,
di scuţii
inclusiv în ca drul comi siei de ordine public ă, care
stabileşt e acest p lan de or d ine şi sigur anţă pu blică la
nivelul municip iului, comisi e din care f ac part e şefu l
poliţiei
mun icipiului,re prez entanţii
fie cărui
par tid
politic, Secretarul M unicip iu lui, şi n u în u ltimul rând
Primarul Mu nicipi ului Bra şov, luându-se în c alcul to ate
aspectele car e ţi n de organiz area ac tivită ţii instit uţiei
pe plan D POSP, ceea ce îns eamnă Pla nul de ordine şi
siguranţă p ublică , consid er că este cea mai opo rtună
perioadă ş i cel ma i oport u n moment să purtăm aceste
discuţii cu argume nte clare, concrete, pe perso nalul care
va fi la mome ntul re specti v. Astfel din p unct de vedere
operativ, şi din punct de ved ere mat ematic să ne as igurăm
că putem s ă acope rim toa te doleanţel e cetă ţenilo r, ale
consilier ilor l ocali, şi bin eî nţeles al e reprezenta nţilor
conduceri i Po liţiei Loc ale B r aşov.Din aces t motiv s olicit
şi vă rog să ap robaţi ca od a tă cu apr obarea planu lui de
ordine şi si guranţ ă pub lică, în cadr ul co misiei de ordine
publică care ar pute a fi una de o formă mai lărgită, să
participă m cu toţi i, să ne ex punem p unctel e de veder e, să
luăm decizia cea mai b ună, as tfel în cât a ceastă inst tuţie
să fie aşa cum ne dorim fiec are dintre noi. Data să fie
în luna februar ie sau april ie , pe legislaţia în vi goare,
care ne obl igă să ap robăm p l anul de ord ine şi si guranţ ă
publică”.
Preşedint ele şedinţ ei - dl. Oprică Floren tin-Ad rian
stabileşt e împr eună c u consil ierii dat a de 1 0 febr uarie.
Domnul
Al dea
Nicolae
–
director
Po liţia
L ocală
Braşov:
“ O d ată cu an gajări le f ăcute, noi avem în moment ul
de faţă scos la con curs şi postul de dire ctor adj unct,
este un post care din pun ctul meu d e ve dere vreau să fie
prezent
la
ac este
discuţ ii ,
şi
eu
ştiu ,
viz iunea
manageria lă pe ca re o va av e a director ul adju nct să fi e
luată în calcul, o dată cu a ngajarea şi pe acest pos t a
persoanei resp ective , car e va câştiga conc ursul, să a vem
această d iscuţi e”.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 1 0
Proiect de hotărâre priv ind stabilire a taxel or la
nivelul Servic iului Publi c Comunitar Local de Ev idenţă a
Persoanel or Bra şov pe anul 20 18.
Proiectul d e hotărâ re a fost
1,3
şi
5, iar
în
urma
v o tului
unanimita te.

avizat de
Comisi ile
a
f ost
apr obat
cu
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PUNCTUL 1 1
Proiect de ho tărâre priv ind modificar ea H. C.L. nr.
161/2017, pri vind stabi lirea impozitel or s i taxelor local
precum şi taxel or spe ciale pe ntru anul 2018.
Proiectul d e hotărâ re a fost avizat de
Comisi ile
1,2,3, 4, 5,6 şi 7,iar în ur m a votului a fos t apro bat cu
unanimita te.
PUNCTUL 1 2
Proiect de hotărâ re priv ind stabilire a limit elor
maxime până la ca re pot fi anulate crean ţele fisc ale
datorate de cont ribuab ilii p ersoane fizi ce şi persoane
juridice, aflat e în s old la 3 1 decembr ie 201 7.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 1 3
Proiect de ho tărâre priv ind modificar ea H. C.L. nr.
95/2015,p rivind apro barea Re gulamentu lui d e orga nizare
şi funcţi onare al Dir ecţiei F iscale Br aşov.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 1 4
Proiect de h otărâre privi nd aprobarea
indicato rilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i:”Sal ă de Spo rt”în cadrul Bazei Sportive Metrom
Braşov.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 1 5
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea indicator ilor
de performanţă ai Regie i Publice Loca le a Păduril or
Kronstadt R.A . es timaţi pe anul 20 17, prin Buget ul de
Venituri şi Che ltuiel i rectif icat.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 1 6
Proiect de hotărâ re priv ind stabilire a nivel ului
maximal al t arifel or pent ru prestăril e de serv icii de
exploatar e fore stieră , cu o p eratori e conomi ci ate staţi,
în fondul forest ier propri et ate publică a Munici piului
Braşov.
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Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 1 7
Proiect de hotă râre priv ind a probarea Regulamen tului
de valorificare prin vâ nzar e directă de catr e Regia
Publica Loc ala a Pădu rilor Kronstadt R .A. a lemn ului
fasonat prove nit din f ondul f orestier prop rietat e pu blică
a Municip iului Braşov .
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 1 8
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea Re gulame ntul
de organiz are şi fu ncţion are al Regiei Pu blice Lo cale a
Pădurilor Krons tadt R .A. Braş ov.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 1 9
Proiect de ho tărâre priv ind modificar ea H. C.L. nr.
74
din
26 .02.2016,
re publ icata,
pr ivind
aproba rea
Organigra mei şi a S tatulu i de funcţii a le Serv iciulu i
Public Lo cal Sa lvamon t.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
3 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 2 0
Proiect de hotărâ re p entru a probarea Regu lament ului
privind c onduit a schi orilor/s nowboarde rilor pe
domeniulu i schi abil a l Munici piului Br aşov
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
3 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 2 1
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea Or ganigr amei
şi a Stat ului d e func ţii ale Serviciul ui Pub lic
Administr are Pi eţe Br asov.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 2 2
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci
aferen ţi
realizării o biecti vului de
investiţi i ”Modern izare gru p sanitar public - Piata
Sfatului Braşov ”.
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Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 2 3 RETR AS
Proiect de hotărâ re priv ind aprobarea
pentru în călzir e a Mu nicipiul ui Braşov .

strate giei

PUNCTUL 2 4
Proiect d e hotă râre p rivind aprobare a prel ungiri i
prin act adiţi onal a Contractului de înc hirier e nr.
2/2017 şi a pre ţului ch irie i, între Serv iciul pe ntru
Gestionar ea
C âinilor
făr ă
Stăpân
Braş ov
şi
S.C.
Stupinire z S.R .L. pe ntru Adă postul de câini fără stăpân .
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 2 5
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i “Ame najare inter io ară casă tropic ală et apa II
- Instala ţii de venti laţie şi climatiz are”.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 2 6
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i “Ame najare inter io ară casă tropic ală et apa II
- Amenaja re spa ţii pă sări exo tice”.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 2 7
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea indicator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i “Ame najare inter io ară casă tropic ală et apa II
- Amenaja re spa ţii ma rmosete. ”
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 2 8
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i “Am enajar e spa ţii specii n oi - Amenaj are ţ arc
panda roş u Grăd ina Zo ologică Braşov.”
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Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 2 9
Proiect de hotă râre priv ind a probarea Regulamen tului
de
organ izare
şi
f uncţio na re
al
G rădini i
Zoo logice
Braşov.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 3 0
Proiect d e hotă râre p rivind aprobare a cuan tumulu i
venituril or pro prii a ferent G rădinii Zoologi ce Bra şov pe
anul 2018 .
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 3 1
Proiect
de
ho tărâre
priv ind
apro barea
liste i
cuprinzân d so licita nţii îndre ptăţiţi să primească î n an ul
2018 o lo cuinţă socia lă.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 3 2
Proiect de hotărâre priv ind aprobarea planul ui de
acţiuni s au luc rări d e intere s local p entru anul 2 018.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 3 3
Proiect
de
hotărâ re
pri vind
modif icarea
şi
completar ea
H.C. L
nr.
59/2017,
pri vind
ap robare a
Regulamen tului de Organ izare şi Func ţionar e a servi ciului
social cu cazar e ”Căminul pentru Persoane Vârstnic e
Braşov”.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 3 4
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea st andard ului
de cost pent ru serv iciile s ociale fur nizate în cadru l
Căminului pentr u Pers oane Vâr stnice, p entru anul 2 018.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 3 5
Proiect de h otărâre privi nd aprobarea c ostului mediu
lunar
de
în treţin ere
pentru
persoa nele
vâ rstnic e
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îngrijite în
anul 2018 .

Căm inul

pentr u

Persoane

Vârstnice,

pentr u

Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 3 6
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea st andard ului
de cost pent ru serv iciile s ociale fur nizate în cadru l
Centrului de ti p Respiro pentru Perso ane Vârst nice,
pentru an ul 201 8.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 3 7
Proiect d e hotă râre p rivind s tabilirea contr ibuţie i
datorate de ben eficia rii serv iciilor a cordat e în
cadrul ,, Centru lui de tip Res piro pent ru Per soane
Vârstnice ”, pen tru an ul 2018.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 3 8 RETR AS
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea st andard ului
de cost pent ru serv iciile s ociale fur nizate în cadru l
Centrului
de
Zi
de
A siste nţă
şi
Recu perare
pent ru
Persoane Vârstn ice, p entru an ul 2018.
Proiect de
de cost pent ru
Centrului de Z i
liber (ti p Club )

PUNCTUL 3 9 RETR AS
ho tărâre priv ind aprobar ea st andard ului
serv iciile s ociale fur nizate în cadru l
de s ociali za re şi pe trecer e a ti mpului
,,No ua”, pen tru anul 2018.

PUNCTUL 4 0
Proiect de hotă râre priv ind a probarea Regulamen tului
de
Organiz are
şi
F uncţio n are
a
servi ciului
social
furnizat la dom iciliu Unita te de Îngri jiri l a Domi ciliu
pentru pe rsoane vârst nice.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 4 1
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea st andard ului
de cost pent ru serv iciile s ociale fur nizate în cadru l
Unităţii de Îng rijire la Domi ciliu, pe ntru a nul 20 18.
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Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 4 2
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea st andard ului
de cost pent ru serv iciile s ociale fur nizate în cadru l
Centrului de Zi pentr u copi ii aflaţi în situ aţii d e risc
Astra, pe ntru a nul 20 18.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 4 3 RETR AS
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea st andard ului
de cost pe ntru se rvicii le so ciale fur nizate în Cent rul
Rezidenţi al pe ntru P ersoan e fără Ad ăpost, pentr u anul
2018.
PUNCTUL 4 4
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea st andard ului
de cost pentr u serv iciile soc iale furnizate în A dăpost ul
de Noapte , pent ru anu l 2018.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 4 5
Proiect de hotă râre priv ind a probarea Regulamen tului
de
Organ izare
şi
F uncţio na re
al
s ervici ului
social
Centrul de Z i de Inf ormare ş i Consi liere pentr u Per soane
fără Adăp ost.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 4 6
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea st andard ului
de cost pent ru serv iciile s ociale fur nizate în cadru l
Centrului
de
Zi
de
I nform are
şi
Cons iliere
pent ru
Persoane fără A dăpost , pentru anul 201 8.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 4 7
Proiect
de
hotărâ re
pri vind
modif icarea
şi
completar ea
H .C.L.n r.390
din
25. 08.201 7,
p rivind
aprobarea tipur ilor d e serv ic ii sociale, cat egorii lor de
beneficia ri, categ oriilo r de cheltuieli eligibil e şi
nivelului m ediu lun ar al s ubvenţiei/benef iciar pe ntru
care asociaţ iile şi fundaţ ii le române cu persona litate
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juridică care înfiin ţează ş i administreaz ă unit ăţi de
asistenţă
soci ală
c are
se
adresea ză
pe rsoane lor
cu
domiciliu l în Muni cipiul Bra ş ov pot solic ita subven ţie d e
la bugetu l loca l pent ru anul 2018.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 4 8
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea as ociaţi ilor
şi fundaţiil or care admini st rează unităţ i de asistenţă
socială îndre ptăţit e să prim e ască su bvenţi e de la bugetu l
local în anul 2 018.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 4 9
Proiect de hotă râre privi nd modalitat ea de evalua re
a
perfor manţel or
Re giei
Pu blice
Locale
a
Păd urilor
Kronstadt R.A ce vi zează şi î ndeplinirea ob ligaţi ilor ce
revin adminis trator ilor, conf orm con tractu lui de manda t,
a obiectivelo r şi indi catori l or de perfo rmanţă fina nciari
şi nefinanci ari cuprin şi î n anexa la contract ul de
mandat.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 5 0
Proiect
de
ho tărâre
p rivin d
avizarea
pr ofilul ui
Consiliul ui de Admini straţi e şi profi lului candid atului
pentru poziţi a de membr u în C onsiliul de Admini straţi e al
S.C. Tetk ron S. R.L.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 5 1
Proiect de hotărâre priv ind transferu l fără p lată
către U.A.T. Mun icipiu l Codl ea, U.A.T. Orasu l Ghimbav,
U.A.T. Orasu l Râşnov, U.A. T.Comuna Bod , U.A.T.C omuna
Hălchiu, U.A .T.Com una Sânpet ru,
U.A.T.Comuna
Hărman,
U.A.T.
Comuna
Tărl ungeni ,
a
uno r
bun uri
c onform
achiziţii lor
din
contra ctul
degran t
Ph are
2005/0 17553.01.03 .06BV1 314.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 5 5
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Proiect de hotă râre priv ind a probarea Regulamen tului
de organi zare ş i func ţionare a Autorit ăţii U rbane.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 5 6
Proiect de h otărâre privi nd aprobarea o rganizării şi
desfăşură rii la Braşov a e venimente lor oca zionat e de
împlinire a a 28 de a ni de la Victoria R evoluţ iei Româ ne
din Decem brie 1 989.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 5 7
Proiect
de
ho tărâre
p rivin d
aprobare
în chirie re
locuri parc are afer ente Pensiunii Resi dence Hi rscher ,
către S.C .Tribe ach S. R.L.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 5 8
Proiect
de
hotărâ re
p rivi nd
apro barea
Actu lui
adiţional nr. 3 la C ontrac t ul de deleg are a ges tiunii
serviciul uide trans port publi c local , pr in co ncesiu ne, în
Municipiu l Br aşov nr. 190/10 2 321 din 29. 12.2016, în cheiat
între Municip iul B raşov şi So cietatea RATB V S.A ., a probat
prin H.C. L. nr. 603 d in 22.12 .2016.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 5 9
Proiect d e hotă râre p rivind aprobare a cont inuări i
prestării
ser viciul ui
p ub lic
de
salu brizar e
a
Municipiu lui
B raşov de căt re S.C. Comprest S.A. ş i S.C.
Urban S.A.,în ace leaşi condi ţ ii stip ulate prin Cont ractul
nr. 281/2 005, p ână la prelu ar ea acestu ia de către un nou
operator, dar n u mai mult de 90 de zil e.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 6 0
Proiect de h otărâre privi nd documentaţ ia de urb anism
„P.U.D. - Const ruire două cas e, str. F agurul ui f.n .
Braşov”.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 2
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 6 1
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Proiect de ho tărâre privi nd
documen taţia „P.U. D. Construir e comple x turist ic, parcare, pla tforme , căi de
acces,zid uri
de
sprij in,
împrejmui re,
st r.
Poi ana
Soarelui f.n., Poiana Braşov” .
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 2
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 6 2
Proiect d e hotă râre p rivind document aţia„P .U.D. Consolida re s i co nstrui re sub sol,reabi litare constr ucţie
cu modifica re golur i, refacere acoperi ş, termo izolar e
exterioar ă, a menaja re i nterio ară, sc himbar e de des tinaţi e
din punct termi c în s paţiu de locuit, str. M atei B asarab
nr. 82 A Braşov ”.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 2
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 6 3
Proiect de ho tărâre priv ind documenta ţia „ P.U.D. Construir e cabană de agreme nt , str. Po iana S oarelu i nr.
243, Poia na Bra şov”.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 2
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 6 4
Proiect de hotărâre priv ind acceptare a ofert ei de
donaţie autenti ficată sub nr . 1746/2017 şi tr ecerea în
domeniul publ ic al Mun icipiu l ui Braş ov, a terenului dona t
de Oltean Maria .
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
3 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 6 5
Proiect de hotărâre priv ind acceptare a ofert ei de
donaţie autenti ficată sub nr . 1628/2017 şi tr ecerea în
domeniul publ ic al Mun icipiu l ui Braş ov, a terenului dona t
de Moraru Cătăl in şi Haluca A lexandra.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
3 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 6 6
Proiect de hotărâre priv ind acceptare a ofert ei de
donaţie autenti ficată sub nr . 1569/2017 şi tr ecerea în
domeniul publ ic al Mun icipiu l ui Braş ov, a terenului dona t
de S.C. 6 M.G.D . GENE RAL BUIL DING S.R. L.
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Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
3 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 6 7
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 149292 Braşo v, nr. c ad. 14929 2.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 6 8
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 148007 Braşo v, nr. c ad. 14800 7.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 6 9
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F.
nr.
1 00855
Braşov ,
nr.
cad.
1 547,
n r.
top.
10993/32/ 1/1/5.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 7 0
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 11754 7 Braşov, n r. cad. 117547, a ter enului
înscris în C.F. nr. 11492 9 Braşov, nr . cad. 6 981 şi a
terenului îns cris în C.F. n r. 1148 57 B raşov, nr. cad.
6277.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 7 1
Proiect de ho tărâre priv ind modificar ea H. C.L. nr.
123/2009, re public ată, priv i nd aprobarea Regulame ntului
de desfăş urare a come rţului s tradal în Munic ipiul Braşov .
Proiectul d e hotărâ re a fost avizat de
Comisi ile
1,3, 5 şi 6,iar în urma v otului a fost apro bat cu
unanimita te.
PUNCTUL 7 2
Proiect
de
hotărâ re
pri vind
modif icarea
şi
completar ea H.C.L . nr. 201/2006, repub licată , privin d
aprobarea p rocedu rii de uti l izare tempo rară a loc urilor
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publice
Braşov.

apar ţinând

do meniul ui

public

al

Munic ipiulu i

Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .

PUNCTUL 7 3
Proiect de ho tărâre priv ind modificar ea H. C.L. nr.
46/2013,r epubli cată, pri vind aprobarea tari felor pen tru
prestarea de servic ii şi a re devenţei pentr u con cesiun ea
locurilor de în humare în Cimitirul Mu nicipa l Braşov
precum şi aproba rea con tract ului cadru de con cesiun e a
locurilor de în humare .
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 7 4
Proiect de hotă râre priv ind r eglementa rea folos inţei
de către struc turile sp ortiv e a sălilor de sport din
cadrul instit uţiilo r de învă ţ ământ p reuniv ersita r de stat
din Munic ipiul Braşov .
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 7 5
Proiect
de
ho tărâre
privind
repart izarea
apartamen tului nr. 11 s ituat în Braşov, str. M olidul ui
nr. 43 A, bl. B , cătr e Primăr ia Munici piului Braşo v.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 7 6
Proiect
de
hotărâre
pr ivin d
darea
în
folos inţă
gratuită a unor spaţi i din Braşov, Piaţa Tra ctorul şi
Piaţa Bar tolome u, căt re Poliţ ia Locală Braşo v.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 7 7
Proiect
de
hotărâre
pr ivin d
darea
în
folos inţă
gratuită
a
spaţiu lui
d in
incinta
Corpu lui
E,
sa la
festivă, a Coleg iului Tehn ic Energetic “Remu s Răduleţ”
Braşov, c ătre P oliţia Locală Braşov.
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Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 7 8
Proiect de hotărâre priv ind darea în ad minist rare
către Direcţ ia de Servic ii So ciale Braşov a uno r imobile
aflate în propr ietate a Munici piului Br aşov.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 7 9
Proiect
de
hotărâre
pr ivin d
darea
în
folos inţă
gratuită că tre Asoc iaţia „Agenţia pent ru Manag ementu l
Energiei şi Protec ţia Mediul u i Braşo v” a spaţiului situa t
în Braşov, str . Mihail Ko gălniceanu nr. 23, b l C 7, cam.
301, în c otă de 1/2.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 8 0
Proiect
de
hotărâre
pr ivin d
darea
în
folos inţă
gratuită
către
Asoc iaţia
„ Oraşe
Energie
Român ia”
a
spaţiului situ at în Braşo v, s tr. Mihail Ko gălnic eanu n r.
23, bl C 7, cam . 301, în cotă de 1/2.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 8 1
Proiect de ho tărâre priv ind completar ea H. C.L. nr.
510/2016, pr ivind pre lungir ea termenulu i de dare în
folosinţă gratu ită, c ătre A so ciaţia Bolnavil or de Cancer
din România - Filial a Braşov a unor spaţii situate în
Braşov, s tr. Gl adiole lor nr. 4.
Proiectul d e hotărâ re a fost avizat de
Comisi ile
1,4, 5 şi 6,iar în urma v otului a fost apro bat cu
unanimita te.
PUNCTUL 8 2
Proiect de hotărâ re p rivind neexercit area drept ului
de preemţi une pentru cump ăr area imobi lului si tuat în
Braşov, s tr. Po arta S chei n r. 3, ap. 5 , deţi nut de Gaal
Engberg M aria ş i Engb erg Karl Berhny J an.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 8 3
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Proiect de hotărâ re p rivind neexercit area drept ului
de preemţi une pentru cump ăr area imobi lului si tuat în
Braşov, str. Pos tăvaru lui nr. 42, deţinut de Neag u
Ecaterina , Sand u Elen a şi San du Narcis a.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .

PUNCTUL 8 4
Proiect de hotărâ re p rivind neexercit area drept ului
de preemţi une pentru cump ăr area imobi lului si tuat în
Braşov, str. Con stanti n Brân coveanu nr. 35, d eţinut de
Lakatos M ihai.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 8 5
Proiect de hotărâ re p rivind neexercit area drept ului
de preemţi une pentru cump ăr area imobi lului si tuat în
Braşov, str. George Bari ţiu nr. 4, ap. 8, deţinut de
Lemnaru D orina, Ciure a Ştefan şi Ciure a Corn elia.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 8 6
Proiect de hotărâ re p rivind neexercit area drept ului
de preemţi une pentru cump ăr area imobi lului si tuat în
Braşov, str . Poarta Sc hei nr. 5, ap. 12, deţinut d e Nanu
Costică C iprian şi Na nu Ana D aniela.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 8 7
Proiect de hotărâ re p rivind neexercit area drept ului
de preemţi une pentru cump ăr area imobi lului si tuat în
Braşov, str. Poar ta S chei n r. 8, deţin ut de Laz ariciu
Viorica, Laz ariciu Vi orica (soţie), Lazar iciu Moni ca
Mirela (fiic ă),
Lazaric iu Mo nica Mirela (ne poată de fiu
predeceda t), La zarici u Monica Mirela ( fiică) .
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 8 8
Proiect de ho tărâre priv ind aprobarea
domeniul
publi c
în
domen iu l
privat
al

trec erii din
Munici piului
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Braşov, în v ederea casări i, a unor mijlo ace fix e aflate
în admini strare a Comp aniei AP A Braşov S.A.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 8 9
Proiect de ho tărâre priv ind modificar ea H. C.L. nr.
500/2017,
prin
ca re
s-au
desemnat
r epreze ntanţi i
Consiliul ui Loca l în Cons il iile de Admi nistra ţie ale
unităţilo r de învăţămân t pre universit ar din M unicip iul
Braşov, p entru anul ş colar 20 17 - 2018 .
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
4 şi 5,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
PUNCTUL 9 0
Proiect de hotărâ re p rivind dezmembra rea imobil ului
situat în Braşo v, str . Vârful cu Dor n r. 9.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 9 1
Proiect de hotărâ re p rivind dezmembra rea imobil ului
situat în Braşo v, str . Padina nr. 4.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 9 2
Proiect de hotărâ re p rivind dezmembra rea imobil ului
situat în Braşo v, str . Timiş - Triaj.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 9 3
Proiect
de
hotărâre
pr ivin d
vânzare a
direc tă
a
terenului afer ent co nstruc ţi ei situa t în B rasov, str.
Calcarulu i nr. 28, cătr e Mi clea Elena, Mi clea Dan şi
Grecu Vio rel.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi siile 1
şi 5,iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 9 4
Proiect de ho tărâre priv ind revocarea drep tului de
administr are opera tivă al I. L.L. Braşov însc ris asupra
unui imob il sit uat în comuna Bran.
Proiectul de ho tărâre a fos t avizat de
Comisii le 1,
5 şi 6,ia r în u rma vo tului a fost apro bat cu unani mitate .
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Domnul Primar Geo rge Scr ipc aru mulţum eşte pe ntru
activitat ea depusă în ac est a n foarte greu, 201 7, pentru
tot ce s- a facu t pent ru Mun ic ipiul Braşov şi ureze ază La
mulţi ani şi să rbător i ferici te.
Domnul
Consi lier
Pătr aşcu
Lucian
transmi te
din
partea colegi lor, grupul ui d e consil ieri locali P.S .D. u n
călduros L a mulţi ani şi să r bători fer icite ş i speră c a
2018 să f ie mai bun d in pun c t de vede re al realiz ărilor
pentru br aşoven i.
Preşedint ele şedin ţei domnu l Oprică Florentin
declară închei ate l ucrările şedinţe i.
Drept p entru care s-a înch eiat prezentu l
verbal, s pre ce le leg ale.

PREŞED INTE D E ŞEDI NŢĂ,
OPRICĂ FLORENT IN - A DRIAN

Adria n
pro ces

S ECRETA R,
Z AMORA MARIA- ANDA
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