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

PROCES-VERBAL 
 

încheiat în şedinţa ordinară a  Consiliului Local 
Braşov din  data  de  15 decembrie 2017 

 
 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Braşov a fost convocată pentru data de 15 decembrie 2017, 
orele 12:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, din 
B-dul Eroilor nr.8, anunţul de şedinţă fiind postat pe 
site-ul instituţiei şi publicat în ziarul “Transilvania 
Expres”, în data de sâmbătă - duminică 9 - 10 decembrie 
2017. 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Maria Anda 
Zamora face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri 
sunt prezenţi 24. Absentează dl. consilier Duţu Tudor 
Alexandru, dl. consilier Macedonschi Cristian şi 
dl.consilier Barabaş Laszlo. 

Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 
hotărâri valabile.   

La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru 
şi domnul Viceprimar Mihai Costel.  

 
Domnul Primar George Scripcaru ia cuvântul spunând 

că a început etapa de întâlniri cu delegaţia de la 
B.E.R.D.,Consiliul Judeţean, prin domnul Preşedinte 
Adrian Veştea, dl. ministru Dunca, d-na deputat Roxana 
Mânzatu, comisia care a fost stabilită prin Hotărâre de 
Consiliu Local privind negocierea, conducerea Regiei de 
Transport,pentru accesarea împrumutului de 25 de milioane 
de euro pentru transport în Municipiul Braşov. O altă 
discuţie, foarte importantă, este cea referitoare la 
spital. Totodată, specifică că la Reduta, Consiliul 
Judeţean va avea o prezentare la care dl. Veştea o să 
facă referire şi la aeroport. Domnul Primar a abordat  
delegaţia B.E.R.D. şi cu privire la proiectul de 
reabilitare a Centrului istoric al Municipiului Braşov, 
cu detalii pe partea de finanţare şi pentru proiectul de 
construire a sălii multifuncţionale polivalentă. 

  
Domnul Primar menţionează că sunt etape care trebuie 

derulate şi în privinţa asta va trebui ca în bugetul 
anului viitor să fie alocate sume pentru aceste proiecte 
investiţionale la nivelul municipiului şi judeţului 
Braşov. 
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Preşedintele Consiliul Judeţean – dl. Adrian Veştea: 
“Mă bucur să fiu prezent la şedinţa de consiliu 

local,o să încerc să fiu cât se poate de scurt şi 
ulterior să mă scuzaţi pentru că va trebui să merg, 
fiindcă sunt aşteptat de colegii mei în şedinţa de plen a 
Consiliului Judeţean. Vreau să fac o invitaţie tuturor,  
pentru studiul de fundamentare extrem de bine elaborat, 
pe care-l prezentăm la Centrul Cultural Reduta. Doamna 
Aurelia Fulger, care a întocmit acest studiu de 
fundamentare, cea care a câştigat în urma procedurilor de 
achiziţii, va prezenta acest studiu de fundamentare, ce 
ulterior va fi făcut public, pe site-ul Consiliului 
Judeţean. În ceea ce priveşte aeroportul,suntem într-o 
etapă în care am alocat la începutul anului bugetar din 
resurse proprii 10 milioane de euro şi am început 
procedurile de achiziţie pentru căile de rulare, 
canalizare pluvială, balizaj şi iluminat. La sfârşitul 
acestei luni,în cazul în care nu apar solicitări de 
prelungire a termenului, vom deschide ofertele şi vom 
începe etapa de evaluare. Ulterior, fie în parteneriat cu 
Primăria, fie în funcţie de modul în care va reieşi din 
studiul de fundamentare, vom vedea care este direcţia în 
care va trebui să finalizăm construcţia aeroportului. În 
ceea ce priveşte implicarea noastră pe proiectele 
importante pe care le avem, pe drumuri judeţene, am 
reuşit să accesăm două proiecte pe fonduri europene, pe 
Programul Operaţional Regional de 58 de milioane, unul de 
33 este contractat, urmează să-l semnăm şi pe celălalt de 
25; avem depuse opt proiecte, trei dintre ele sunt pe 
PPNDL şi sunt semnate contractele, pe cinci dintre ele 
urmează să le semnăm în perioada următoare.  Pe partea de 
sănătate avem trei proiecte care sunt pe fonduri 
europene,  două dintre ele sunt în etapa de contractare, 
pe programul operaţional regional. Pe parte de eficienţă 
energetică, unul este în evaluare, deci din punct de 
vedere al drumurilor judeţene şi a sănătăţii stăm relativ 
bine, evident,la nivelul la care ne putem permite în 
această etapă. Suntem solidari cu orice proiect şi orice 
parteneriat pe care putem să-l facem şi cu Primăria şi cu 
Guvernul României. Avem toată deschiderea, fiindcă până 
la urmă ăsta este interesul nostru, al braşovenilor, dar 
una dintre priorităţile pe care ne vom mobiliza anul 
viitor, pe lângă această etapă pe căile de rulare va fi 
finalizarea aeroportului. Eu vă mulţumesc şi puteţi conta 
pe toată deschiderea noastră şi toată bunăvoinţa de a 
găsi modalităţi comune de a putea finaliza obiectivele 
noastre importante, ale braşovenilor”.  
 
 Domnul Marius Dunca – Ministrul Sportului: “Domnule 
Primar,domnule Preşedinte al Consiliului Judeţean, 
stimaţi consilieri locali, onorată asistenţă, aceasta  
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este normalitatea, toate instituţiile statului la aceeaşi 
masă. Unitate, solidaritate pentru interesul 
braşovenilor. Avem un angajament şi mă bucur că 
reprezentanţii B.E.R.D.–ului sunt aici, au spus foarte 
clar, fără un angajament guvernamental,nu ne putem 
implica în proiectul spitalului. Acest angajament 
guvernamental a fost luat la sfârşitul lunii noiembrie, 
într-un memoguvern, prin care am stabilit în urma unei 
analize făcute de către ministerul sănătăţii… Din 
analizele pe care le-au făcut dânşii a reieşit că 
Braşovul are nevoie de un spital regional. Avem acest 
angajament guvernamental, experienţa şi susţinerea 
reprezentanţilor B.E.R.D.-ului şi sperăm  să vedem 
finalizat cât mai repede, acest proiect pe care ni-l 
dorim cu toţii. Eu vă mulţumesc…  şi vorbind de Sala 
Polivalentă, domnule Primar,dacă înaintăm intenţia spre 
Ministerul Dezvoltării, spre Compania Naţională de 
Investiţii,cred că vom reuşi să aducem o sală polivalentă 
la Braşov.Am promis în programul de guvernare.Intr-
adevăr, ne încurcă Euro 2020, pentru că trebuie să 
finalizăm patru stadioane, angajamentul pe care îl avem 
faţă de UEFA, dar în speranţa unei comunicări şi 
colaborări foarte bune, vom reuşi să finalizăm câteva 
proiecte: spitalul şi sala polivalentă. Vom putem spune 
că Braşovul poate fi pus pe harta internaţională, la 
toate evenimentele, sportive, culturale şi 
internaţionale.” 
  
  Doamna Deputat Mânzatu Roxana: “O să vă spun un pic 
despre proiectul de lege privind transferul celor 11,45 
hectare de teren de la Institutul Cartofului în domeniul 
public al Municipiului Braşov. A trecut de Senat şi a 
ajuns la Cameră în 20 noiembrie. L-am dezbătut în cele 
cinci comisii la care a fost repartizat, comisiile 
decisive fiind cea de agricultură şi cea juridică. Aviz 
favorabil au dat comisiile de sănătate, administraţie 
publică şi învăţământ. Avem raport favorabil şi de la 
comisia de agricultură şi de la comisia juridică, 
aşteptăm să fie dezbătut şi să ia un vot final. Deci 
chiar dacă n-a fost un proiect de lege în procedură de 
urgenţă, a început să fie dezbătut în septembrie la 
Senat, suntem în decembrie şi mai avem un singur pas ca 
să fie adoptat, şi apoi trimis la promulgare. Eu ce o să 
vreau să remarc este faptul că s-au implicat parlamentari 
din absolut toate formaţiunile politice, Izabella Ambrus 
de la UDMR, Gabriel Andronache de la PNL, în mod special 
doctorul Orţan, de la noi, care la Senat a susţinut 
foarte bine proiectul şi l-a şi amendat pentru ca să ne 
corelăm cu decizia Guvernului. Noi am pornit pe un 
proiect de lege în care spitalul urma să fie pur şi 
simplu municipal, după care pentru că Guvernul a venit şi 
a decis că vrea să investească împreună cu autorităţile 
locale într-un spital regional, doctorul Orţan s-a ocupat 
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ca senator să amendeze proiectul. Premisele sunt să avem 
proiectul de lege cât mai repede. Ne-am mişcat în echipă 
foarte bine şi a fost, de altfel, în Parlament, o 
premieră că a fost susţinut din toate zonele politice, 
aşa, cu mici sincope, dar pe final totul a fost în 
regulă. În continuare, vom susţine alte proiecte de lege 
care ajută Braşovul direct, indirect, atât cât este 
posibil şi stă în puterea parlamentarilor de Braşov”. 
 
 Doamna Venera Vlad – reprezentant B.E.R.D.: 
 “Mă aflu aici împreună cu două colege de-ale mele, 
Camille Thomas şi Raluca Şacariuc(?)şi de asemenea cu 
colega de la firma de avocatură, doamna Corina, care s-a 
ocupat de pregătirea finanţării pe care am semnat-o. În 
legătură cu ce am făcut noi astăzi aici, sunt bucuroasă 
să spun că proiectul pe care l-am semnat este rezultatul 
multor ani de parteneriat bun pe care l-am stabilit cu 
Municipiul Braşov. Un set întreg de reforme care au avut 
loc în cadrul serviciilor publice locale ne-au permis 
astăzi să semnăm un împrumut fără garanţie locală cu 
compania de transport public local, performanţă pe care 
puţine oraşe din ţară pot să o vadă, pentru că în general 
băncile comerciale nu acordă împrumuturi companiilor 
municipale fără garanţie locală. Avem încredere că acest 
proiect va decurge bine şi că modernizarea flotei de 
transport va vedea lumina zilei foarte repede. Am 
colaborat foarte bine, şi vreau să menţionez acest lucru, 
atât cu municipalitatea, cât şi cu compania de transport 
în pregătirea acestui proiect şi cred că vom putea lansa 
licitaţia, adică compania va putea lansa licitaţia chiar 
în luna ianuarie. În afară de finanţarea infrastructurii 
de transport, pachetul include şi un program de asistenţă 
tehnică, ce va ajuta municipalitatea şi compania în 
dezvoltarea unui program de transport metropolitan. 
Obiectivul primar al acestui întreg pachet de finanţare 
este îmbunătăţirea serviciului de transport public local.  

În legătură cu spitalul,am discutat pe acest proiect 
şi potenţiala colaborare pentru alte investiţii 
prioritare pentru Municipiul Braşov, între care această 
investiţie într-un spital regional,modernizarea Centrului 
Istoric, pentru care B.E.R.D. are programe unde poate să 
contribuie atât cu pregătirea şi implementarea 
proiectului, cât şi cu finanţarea propriu-zisă a 
investiţiilor. Dacă aveţi alte întrebări…”. 
 Doamna Cammile Thomas lucrează de la biroul din 
Londra, şi a lucrat împreună cu echipa din Bucureşti  
multe luni în pregătirea acestui proiect şi este foarte 
hotărâtă să facă din acest proiect un succes. Este 
încrezătoare că vor fi şi alte investiţii în Municipiul 
Braşov unde vom putem colabora. 
  
 Doamna Consilier Ţop Carmen Ferghete:  “Pentru că am 
colaborat foarte bine cu doamnele de la B.E.R.D. şi cu 
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R.A.T.-ul, şi am văzut că s-a finalizat, aş vrea să 
mulţumesc colegilor şi executivului, dar de asemenea mă 
bucur că reprezentanţii partidului politic care este la 
putere sunt aici lângă noi, şi ne-au promis că în faţa 
cetăţenilor Braşovului vor susţine toate proiectele 
Primăriei. Vă mulţumim că aţi făcut acest pas şi sperăm 
să fiţi alături de noi, aşa cum noi, colegii consilieri 
de aici, am ţinut aproape să putem rezolva problemele 
Primăriei şi ale cetăţenilor Braşovului”. 
 
 Urmează o pauză de 10 minute, în care grupul Anatoli 
interpretează colinde. 
  

    * 
Aprobarea ordinii de zi 

Se supune la vot ordinea de zi iniţială cu 94 puncte 
(punctele 23, 38, 39, 43 retrase) şi se aprobă cu 
unanimitate. 

* 
Aprobarea ordinii de zi suplimentară 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 3 
puncte şi se aprobă cu unanimitate. 

 
 Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de  

27 octombrie 2017. 
 
 Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de  

15 noiembrie 2017. 
 
 În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, 

procesul - verbal al şedinţei din data de 27 octombrie 
2017, care se aprobă cu unanimitate şi procesul verbal al 
şedinţei din data de 15 noiembrie, care se aprobă cu 
unanimitate. 

* 
INTERPELĂRI 

* 
Interpelare – dl. Şovăială Şerban 

 
Domnul consilier Şovăială Şerban are trei propuneri. 

Prima ar fi să se analizeze posibilitatea ca pentru 
autovehiculele electrice sau hibride parcarea să fie 
gratuită la nivelul Municipiului Braşov. Asta ar putea 
încuraja achiziţia de asemenea tipuri de autovehicule. A 
doua se referă la analizarea posibilităţii de montare a 
unor binocluri cu fise sau cu bani, în punctele de la 
Belvedere, pe Tâmpa sau la parcările de pe Drumul 
Poienii.  A treia se referă la mult discutata dată de 
aprindere a becurilor de sărbătoare în Municipiul Braşov. 
Propunerea ar fi să se aprindă la nivelul 29 – 30 
noiembrie, pentru că 30 noiembrie este zi liberă, 1 
decembrie este zi liberă, urmând ca bradul, dacă vrem să 
păstrăm acea tradiţie, care iarăşi a fost mult invocată, 
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bradul să poată fi aprins abia în data de 6 decembrie. Ar 
mai avea o interpelare care priveşte reintroducerea 
tramvaielor în Braşov, dar această problemă se va mai 
discuta. 
 

* 
Interpelare – d-na Donosa Adina 

 
Doamna consilier Donosa Adina ar avea o rugăminte, 

către Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân 
şi anume să intervină astfel încât să nu mai fie sesizări 
din partea cetăţenilor. 

 
* 

Interpelare – dl. Ungar Arnold 
 

Domnul consilier Ungar Arnold îl întreabă pe domnul 
Primar ce  soluţie a găsit pentru mutarea monumentului 
din Bartolomeu într-o locaţie normală, unde cu ocazia 
festivităţilor care se fac pentru centenar să se poată 
face şi o mică paradă militară. Totodată întreabă ce s-a 
întâmplat cu comisia  de arhitecţi care trebuia să vină 
cu o soluţie pentru monumentul din Poiană, pentru Babeş.  

 
PUNCTUL 52 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 
cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, domnului Bâră 
Mihai. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 53 
 Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 

cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, d-lui Cezar        
Nica.                            

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 54 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 

cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, domnului        
Hathazi Ladislau. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

5 şi 7,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
Domnul Primar George Scripcaru înmânează diplomele 

de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov (pentru 
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fostul nostru coleg Hathazi Ladislau, post-mortem, 
domnului Cezar Nica şi domnului Mihai Bâra). 

  
Domnul consilier Oprică Florentin-Adrian şi doamna 

Ţop Ferghete Carmen, informează asupra acţiunii pe care 
grupul Partidului Naţional Liberal o are pentru sfârşitul 
anului. Pentru a finanţa acţiunea “Nunta de aur”, se  
donează indemnizaţia de consilier pe o lună de zile. 
Doamna consilier Top anunţă că se va desfăşura acest 
eveniment în data de 20 decembrie, la Aro. 
 
 Domnul consilier Pătraşcu Lucian nu doreşte să se 
politizeze acest lucru şi anunţă că vor participa şi 
dânşii la acest eveniment.  

Domnul Primar George Scripcaru invită la acest 
eveniment şi mulţumeşte pentru  gestul Consiliului Local. 

Totodată, Domnul Primar George Scripcaru răspunde la 
interpelarea domnului Ungar referitor la intenţia de a 
muta, acel monument. Pentru că dl. Ungar a ridicat 
această problemă şi pentru că are întâlniri sau discuţii 
cu diferite structuri asociative, propune să fie desemnat  
să se ocupe de acest lucru şi proiectul să fie finanţat, 
pe bugetul anului viitor şi propus pe lista de 
investiţii. Domnul Primar propune domnilor consilieri să-
l mandateze pe dl. Ungar Arnold să se ocupe de acest 
lucru.  

Domnul consilier Ungar Arnold este de acord şi spune 
că s-a ocupat de treaba aceasta prin natura profesiei.   
 Domnul Primar George Scripcaru spune că ziua de 1 
Decembrie are o semnificaţie aparte şi ar dori ca în 
această zi sa fie multă lume în Piaţa Unirii. Moş Nicolae 
are cu totul altă semnificaţie, Moş Nicolae aduce daruri, 
semnificaţia bradului este de Crăciun. 
  

* 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

                                                                                                  
PUNCTUL  95 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str.Republicii nr.35, Lotul 2, deţinut de Radu 
Răzvan. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL  96 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 

213/2017 privind premierea sportivilor care au obţinut 
performanţe la acţiuni sportive naţionale oficiale 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 
1,4 şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  97 

Proiect de hotărâre privind perioada de valabilitate 
documentatie “PUD Schimbare functiune cladire Hotel 
Poiana in cladire cu functiune de locuinte de vacanta si 
hoteliere, compartimentari interioare nestructurale, 
refacere acoperis, mansardare partiala a corpului cu 
regim de inaltime parter, inlocuire tamplarie exterioara, 
termoizolatie exterioara, concesionare teren, extindere 
cu salon de mic dejun, extindere pe verticala (deasupra 
receptiei)”in Brasov, Poiana Brasov,str.Valea Draga nr.2, 
initiator SC Ana Hotels SA, aprobata prin HCL 
nr.637/16.12.2013, prelungire valabilitate cu HCL 
nr.34/15.01.2015 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

   * 
    ORDINEA DE ZI 

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

274 din 23.06.2016, republicată, privind aprobarea 
numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Braşov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, 

iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului Municipiului Braşov - decembrie 2017. 
 
Se supune la vot punctual, fiecare articol: 
 
Art.1  Se aprobă validarea Dispoziţiei de Primar nr. 

5709/24.11.2017, privind majorarea bugetului local al 
Municipiului Braşov cu sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate. 

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

Municipiului Braşov pe anul 2017 în sumă de 678.941,33 
mii lei la partea de venituri şi 914.914,02 mii lei la 
partea de cheltuieli, astfel: 

pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în 
sumă de 608.331,61 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă 
de 608.331,61 mii lei. 
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pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în 
sumă de 70.609,72 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă 
de 306.582,41 mii lei.  

 
Execedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2016 

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

 
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe 

capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se 
regăseşte în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

(Rezultatul votului:unanimitate) 
 

Domnul Primar George Scripcaru spune că a avut 
discuţii la nivelul Asociaţiei Municipiilor din România 
şi dincolo de orice culoare politică, primarii din toate 
localităţile, la nivel de municipii, sunt în aceeaşi 
măsură afectaţi, mai mult sau mai puţin, ca şi autorităţi 
publice locale şi consilii locale. Guvernul a înaintat o 
propunere să se mărească cotele defalcate la 43% de la 
41,7%, cât este în momentul de faţă. Şi din discuţiile pe 
care le-a avut cu reprezentanţii Ministerului de finanţe, 
s-a făcut o prognoză, şi s-a comunicat ca structura de 
buget să fie pentru 2018 structurată la nivelul anului 
2017.Domnul Primar specifică că s-a luat act de Ordonanţa 
de Guvern, va trebui să se reducă cheltuielile de 
gospodărie şi  alte activităţi cu 10%, faţă de 2017. Sunt 
anumite prevederi care stabilesc interdicţii pentru 
anumite cheltuieli cu obiectele de inventar. Din punct de 
vedere al cheltuielilor salariale, va trebui ca în 
ianuarie să se adopte un proiect de hotărâre care să 
suplimenteze, practic să mărească salariile la nivel de 
structură de buget, cu acea cotă aferentă a ceea ce 
înseamnă contribuţiile de la angajat la angajator. 

  
Art.3 Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
local pe anul 2017 în suma de 131.489,42 mii lei la 
partea de venituri şi 138.058,20 mii lei la partea de 
cheltuieli, astfel: 

pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în 
sumă de 127.295,42 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă 
de 133.425,23 mii lei;  

pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în 
sumă de 4.194 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 
4.632,97  mii lei;  

 
Execedentul secţiunii de funcţionare la 31.12.2016, 

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

 
Execedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2016, 

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

 
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului 

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

(Rezultatul votului:unanimitate) 
 
Art.4 Bugetul centralizat al fondurilor externe 

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

(Rezultatul votului:unanimitate) 
 
Art.5 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli 

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

 
  

Municipiul Braşov  anexa 
nr.3.01-3.02 

Direcţia Fiscală Braşov anexa 
nr.4.01 

Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Braşov 

anexa 
nr.5.01 

Poliţia Locală Braşov anexa 
nr.6.01 

Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov anexa 
nr.7.01 

Opera Braşov anexa 
nr.8.01 

Direcţia de Servicii Sociale Braşov anexa 
nr.9.01 

Serviciul Public de Administrare Creşe 
Braşov 

anexa 
nr.10.01 

Servicul Public Aministrare Pieţe Braşov anexa 
nr.11.01 

Grădina Zoologică Braşov anexa 
nr.12.01 

Serviciul ptr Gestionarea Căinilor fără 
Stăpân Brasov 

anexa 
nr.13.01 

Serviciul Public Local de Termoficare 
Braşov 

anexa 
nr.14.01 

Serviciul Public Local Salvamont Braşov anexa 
nr.15.01 

Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov anexa 
nr.16.01 
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Grădiniţa cu program prelungit.nr.2 
Braşov 
 

anexa 
nr.17.01 

Grădiniţa cu program normal nr.4 Braşov anexa 
nr.17.02 

Grădiniţa cu program prelungit nr.5 
Braşov 

anexa 
nr.17.03 

Grădiniţa cu program prelungit nr.7 
Braşov 

anexa 
nr.17.04 

Grădiniţa cu program prelungit nr.9 
Braşov 

anexa 
nr.17.05 

Grădiniţa cu program prelungit nr.11 
„Căsuţa Bucuriei” Braşov 

anexa 
nr.17.06 

Grădiniţa cu program prelungit nr.14 
Braşov 

anexa 
nr.17.07 

Grădiniţa cu program prelungit nr.15 
Braşov 

anexa 
nr.17.08 

Grădiniţa cu program prelungit nr.17 
„Martinică”  Braşov 

anexa 
nr.17.09 

Grădiniţa cu program prelungit nr.18 
„Dumbrava Minunată” Braşov 

anexa 
nr.17.10 

Grădiniţa cu program prelungit nr.19 
„Boboceii” Braşov 

anexa 
nr.17.11 

Grădiniţa cu program prelungit nr.21 
Braşov 

anexa 
nr.17.12 

Grădiniţa cu program prelungit nr.23 
„Dinţişorii de lapte” Braşov 

anexa 
nr.17.13 

Grădiniţa cu program prelungit nr.24 
Braşov 

anexa 
nr.17.14 

Grădiniţa cu program prelungit nr.25 
„Lumea copiilor” Braşov 

anexa 
nr.17.15 

Grădiniţa cu program prelungit nr.26 
„Junior”Braşov 

anexa 
nr.17.16 

Grădiniţa cu program prelungit nr.28 
Braşov 

anexa 
nr.17.17 

Grădiniţa cu program prelungit nr.33 
Braşov 

anexa 
nr.17.18 

Grădiniţa cu program prelungit nr.35 
Braşov 

anexa 
nr.17.19 

Şcoala Gimnazială nr.1 Braşov anexa 
nr.18.01 

Şcoala Gimnazială nr.3 „Gheorghe Lazăr” 
Braşov 

anexa 
nr.18.02 

Şcoala Gimnazială nr.5 Braşov anexa 
nr.18.03 

Şcoala Gimnazială nr.8 “ Braşov anexa 
nr.18.04-18.05 

Şcoala Gimnazială nr.9 “Nicolae Orghidan” 
Braşov 

anexa 
nr.18.06 

Şcoala Gimnazială nr.11 “Şt.O Iosif ” 
Braşov 

anexa 
nr.18.07 

Şcoala Gimnazială nr.12 Braşov anexa 
nr.18.08 
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Şcoala Gimnazială nr.14 Braşov 
 
 

anexa 
nr.18.09 

Şcoala Gimnazială nr.19 Braşov anexa 
nr.18.10 

Şcoala Gimnazială nr.25 Braşov anexa 
nr.18.11 

Şcoala Gimnazială nr.27 „Anatol 
Ghermanschi” Braşov 

anexa 
nr.18.12 

Şcoala Gimnazială nr.30 Braşov anexa 
nr.18.13 

Colegiul Naţional Andrei Şaguna Braşov anexa 
nr.19.01 

Colegiul Naţional Dr.Ioan Meşotă Braşov anexa 
nr.19.02 

Colegiul Naţional Unirea Braşov anexa 
nr.19.03-19.04 

Colegiul Naţional de Informatică” 
Gr.Moisil „Braşov 

anexa 
nr.19.05 

Colegiul Naţional “Aprily Lajos “Braşov anexa 
nr.19.06 

Colegiul de stiinte ale naturii Emil 
Racoviţă Braşov 

anexa 
nr.19.07 

Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” 
Braşov 

anexa 
nr.19.08 

Colegiul Tehnic “Transilvania Braşov anexa 
nr.19.09 

Colegiul Tehnic Energetic  “Remus Răduleţ 
Braşov 

anexa 
nr.19.10 

Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov anexa 
nr.19.11 

Colegiul „Nicolae Titulescu” Brasov anexa 
nr.19.12 

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov anexa 
nr.19.13-19.14 

Liceul cu Program Sportiv Braşov anexa 
nr.19.15 

Liceul Vocaţional de Arte Plastice “Hans 
Mattis Teutsch Braşov 

anexa 
nr.19.16-19.17 

Liceul Vocaţional  de Muzică “Tudor 
Ciortea” Braşov 

anexa 
nr.19.18 

Liceul Teoretic Johanes Honterus  anexa 
nr.19.19 

Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae 
Rucăreanu Braşov 

anexa 
nr.19.20 

Liceul „Andrei Mureşanu “ Braşov anexa 
nr.19.21 

Şcoala Profesională Germană Kronstadt 
Braşov 

anexa 
nr.19.22 

 
(Rezultatul votului: 
Voturi pentru: 23) 
dl. Ungar Arnold nu participă la vot.) 
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Art.6 Se aprobă Programul de investiţii publice al 

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

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

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
(Rezultatul votului:unanimitate) 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

  
PUNCTUL 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului Municipiului Braşov - decembrie 
2017. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
către Asociaţia Municipiilor din România. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 

către Asociaţia „Sport Club Corona 2010 Braşov”. 
COMISIA 5 a avizat cu urmatorul amendament: La art.1 

se modifica valoarea cotizatiei de la 1% la 1,5% din 
veniturile proprii aferente bugetului local al 
Municipiului Brasov, incasate in anul anterior. 

 
Domnul consilier Ungar Arnold întreabă dacă este 

oportună această mărire de la 0,5 la 1,5.  
  

Doamna consilier Ţop Ferghete Carmen explică că 
solicitarea este legală, şi că se poate vota până la 5% 
din buget şi că se poate susţine această propunere.  

 
Viceprimar – domnul Mihai Costel: 
“Dacă-mi permiteţi o mică completare, s-a discutat 

şi sub acest aspect. Această discuţie cu privire la 
majorarea cotizaţiei este o discuţie veche, faptul că 
acum avem şi această prevedere legală e mai permisivă 
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legislaţia de a face lucrul acesta. Totodată au fost 
discuţii şi cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei, 
sub acest aspect şi acolo, din acest punct de vedere 
Asociaţia Corona îndeplineşte anumite condiţii. In 
calitate de reprezentant al executivului, şi eu susţin 
această propunere care a venit, după cum a spus şi colega 
mea, ulterior şedinţei pe care a avut-o comisia 
economică. Probabil că dacă lucrurile ar  fi stat altfel 
comisia economică ar fi avut şedinţa mai înainte, ar fi 
venit amendamentul. Cu siguranţă acest amendament ar fi 
fost susţinut şi votat şi de către membrii comisiei 
economice”. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1,4, 5 şi 7, cu amendamentul propus, iar în urma votului 
a fost aprobat cu 23 de voturi pentru si o abtinere 
(Ungar Arnold). 

 
PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate  al Primarului Municipiului Brasov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 

şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
PUNCTUL 7 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
207 din 26.05.2016, republicată, prin care s-au aprobat 
Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 

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

PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei 

şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov. 
COMISIA 4 a avizat cu urmatorul amendament: ca 

pozitiile de paznici sa poata fi chiar externalizate daca 
poate eficientiza activitatea 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov. 
 
 
Doamna consilier Ţop Carmen Ferghete spune că a 

avizat acest proiect de hotărâre, dar ar avea un 
amendament şi ar vrea să fie cuprins în hotărâre. Data 
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trecută când s-a discutat organigrama, dânsa şi-a 
exprimat un punct de vedere.Conducerea Poliţiei Locale să 
stea un pic de vorbă cu consilierii locali şi pentru că 
sunt anumite probleme, să se structureze şi organizeze 
mai bine Poliţia Locală. Nu s-a putut face din diverse 
motive această întâlnire, iar acum ar vrea să fie un 
termen, ca la jumătatea lunii februarie,respectiv între 
data de 10 şi 15 să se stabilească, o întâlnire cu 
conducerea Poliţiei Locale,în care să se discute cât este 
de eficientă organizarea care a fost propusă.  
 Domnul Viceprimar Mihai Costel: 
 “Deci nu este o reclamaţie. Ceea ce propune doamna 
consilier să se supună la vot consilierilor, iar în 
momentul în care se va redacta hotărârea de consiliu 
local să se coreleze toate datele, iar propunerea doamnei 
consilier să se regăsească în conţinutul hotărârii”. 
  
 Doamna consilier Ţop Ferghete Carmen: 
 “Pentru că domnul director este aici, vreau să ţină 
cont de acest lucru, şi ulterior să fie stabilit şi să 
fie convocaţi preşedinţii de comisii sau toţi consilierii 
care doresc acest lucru. Deci cred că este suficient în 
acest moment de a discuta şi de a supune la vot 
hotărârea”. 

Domnul Primar George Scripcaru solicită ca proiectul 
de hotărâre să fie votat aşa cum este înaintat şi să se 
ia în calcul solicitarea doamnei consilier de analiză 
asupra organigramei Poliţiei Locale.    

Domnul consilier Pătraşcu Lucian spune că este de 
acord cu amendamentul doamnei consilier Ţop Ferghete 
Carmen, şi ar dori să se facă o analiză asupra 
organigramei Poliţiei Locale.  
 Doamna consilier Ţop Ferghete Carmen vrea ca în plen 
să se stabilească o dată la jumătatea lunii februarie, 
pentru că până atunci se fac angajările pe posturi care 
sunt posturi – cheie. 
 Domnul consilier Ungar Arnold este  de acord cu ce a 
spus domnul Primar.Proiectul de hotărâre care se referă 
la regulamentul de organizare a Poliţiei Locale,trebuie 
votat, iar solicitarea făcută de doamna consilier să fie 
luată în considerare, în sensul ca să se stabilească o 
perioadă de  discuţii cu Poliţia Locală, dar să nu se 
introducă un astfel de articol în regulament,pentru că nu 
are legătură una cu alta. Există o tehnică legislativă, 
Legea nr. 24 din 2000 privind tehnica legislativă şi nu 
se poate  face un amalgam de texte. 
 Preşedintele şedinţei dl. Oprică Florentin-Adrian 
are aceeaşi propunere, de a vota proiectul în forma 
iniţială, şi îi dă cuvântul, domnului Aldea. 
 
 Domnul Aldea Nicolae – director Poliţia Locală: 
 “Având în vedere faptul că în fiecare an, în 
perioada februarie – martie, foarte rar aprilie, au loc 
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discuţii pe ceea ce înseamnă planul de ordine şi 
siguranţă publică al Municipiului Braşov, discuţii 
inclusiv în cadrul comisiei de ordine publică, care 
stabileşte acest plan de ordine şi siguranţă publică la 
nivelul municipiului, comisie din care fac parte şeful 
poliţiei municipiului,reprezentanţii fiecărui partid 
politic, Secretarul Municipiului, şi nu în ultimul rând 
Primarul Municipiului Braşov, luându-se în calcul toate 
aspectele care ţin de organizarea activităţii instituţiei 
pe plan DPOSP, ceea ce înseamnă Planul de ordine şi 
siguranţă publică, consider că este cea mai oportună 
perioadă şi cel mai oportun moment să purtăm aceste 
discuţii cu argumente clare, concrete, pe personalul care 
va fi la momentul respectiv. Astfel din punct de vedere 
operativ, şi din punct de vedere matematic să ne asigurăm 
că putem să acoperim toate doleanţele cetăţenilor, ale 
consilierilor locali,şi bineînţeles ale reprezentanţilor 
conducerii Poliţiei Locale Braşov.Din acest motiv solicit 
şi vă rog să aprobaţi ca odată cu aprobarea planului de 
ordine şi siguranţă publică, în cadrul comisiei de ordine 
publică care ar putea fi una de o formă mai lărgită, să 
participăm cu toţii, să ne expunem punctele de vedere, să 
luăm decizia cea mai bună, astfel încât această insttuţie 
să fie aşa cum ne dorim fiecare dintre noi. Data să fie 
în luna februarie sau aprilie, pe legislaţia în vigoare, 
care ne obligă să aprobăm planul de ordine şi siguranţă 
publică”. 
  
 Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian 
stabileşte împreună cu consilierii data de 10 februarie. 
 Domnul Aldea Nicolae – director Poliţia Locală 
Braşov: 
 “ O dată cu angajările făcute, noi avem în momentul 
de faţă scos la concurs şi postul de director adjunct, 
este un post care din punctul meu de vedere vreau să fie 
prezent la aceste discuţii, şi eu ştiu, viziunea 
managerială pe care o va avea directorul adjunct să fie 
luată în calcul, o dată cu angajarea şi pe acest post a 
persoanei respective, care va câştiga concursul, să avem 
această discuţie”.  
 

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 stabilirea taxelor la 

nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Braşov pe anul 2018. 

               
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1,3 şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
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PUNCTUL 11 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

161/2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor local 
precum şi taxelor speciale 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 12 

Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor 
maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale 
datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane 
juridice, aflate în sold la 31 decembrie 2017. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 

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

PUNCTUL 13 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

95/2015,privind aprobarea Regulamentului de organizare        
şi funcţionare al Direcţiei Fiscale Braşov. 

 
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  indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii:”Sală de Sport”în cadrul Bazei Sportive Metrom 
Braşov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor       
Kronstadt R.A. estimaţi pe anul 2017, prin Bugetul de 
Venituri şi Cheltuieli rectificat. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 16 
Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului 

maximal al tarifelor pentru prestările de servicii de 
exploatare forestieră, cu operatori economici atestaţi, 
în fondul forestier proprietate publică a Municipiului 
Braşov. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de valorificare prin vânzare directă de catre Regia 
Publica Locala a Pădurilor Kronstadt R.A. a lemnului 
fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică 
a Municipiului Braşov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a 
Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov. 

 
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 H.C.L. nr. 

74 din 26.02.2016, republicata, privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului 
Public Local Salvamont. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 20 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe    
domeniului schiabil al Municipiului Braşov 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 21 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei 

şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public        
Administrare Pieţe Brasov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici  aferenţi  realizării obiectivului de 
investiţii ”Modernizare grup sanitar public - Piata 
Sfatului Braşov”. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 23 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei 

pentru încălzire a Municipiului Braşov. 
  
 

PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 
2/2017 şi a preţului chiriei, între Serviciul pentru 
Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov şi S.C. 
Stupinirez  S.R.L. pentru Adăpostul de câini fără stăpân.  

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 25 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Amenajare interioară casă tropicală etapa II 
- Instalaţii de ventilaţie şi climatizare”. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Amenajare interioară casă tropicală etapa II 
- Amenajare spaţii păsări exotice”. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 27 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Amenajare interioară casă tropicală etapa II 
- Amenajare spaţii marmosete.” 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 28 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Amenajare spaţii specii noi - Amenajare ţarc 
panda roşu Grădina Zoologică Braşov.” 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 29 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Grădinii Zoologice 
Braşov.         

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

 
PUNCTUL 30 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 
veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe       
anul 2018. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 31 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei 

cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 
2018 o locuinţă socială. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 32 
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de 

acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 33 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea H.C.L nr. 59/2017, privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului 
social cu cazare ”Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Braşov”. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 34 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului 

de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul    
Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2018. 

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

 
PUNCTUL 35 

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu 
lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice 
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îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru 
anul 2018. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 36 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului 

de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul 
Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, 
pentru anul 2018. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 37 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei 

datorate de beneficiarii serviciilor acordate în      
cadrul ,,Centrului de tip Respiro pentru Persoane 
Vârstnice”, pentru anul 2018. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 38 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului 

de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul         
Centrului de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru 
Persoane Vârstnice, pentru anul 2018. 

  
PUNCTUL 39 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului 
de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul    
Centrului de Zi de socializare şi petrecere a timpului 
liber (tip Club) ,,Noua”, pentru anul 2018. 

  
PUNCTUL 40 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare a serviciului social 
furnizat la domiciliu Unitate de Îngrijiri la Domiciliu 
pentru persoane vârstnice. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 41 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului 

de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul         
Unităţii de Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2018. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
4 şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 42 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului 

de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul 
Centrului de Zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc 
Astra, pentru anul 2018. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 43 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului 

de cost pentru serviciile sociale furnizate în Centrul 
Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 
2018. 

 
PUNCTUL 44 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului 
de cost pentru serviciile sociale furnizate în Adăpostul 
de Noapte, pentru anul 2018. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 45 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare al serviciului social 
Centrul de Zi de  Informare şi Consiliere pentru Persoane 
fără Adăpost. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 46 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului 

de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul 
Centrului de Zi de Informare şi Consiliere pentru 
Persoane fără Adăpost, pentru anul 2018. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 47 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea H.C.L.nr.390 din 25.08.2017, privind 
aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor de 
beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile şi 
nivelului mediu lunar al subvenţiei/beneficiar pentru 
care asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate 
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juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială care se adresează persoanelor cu 
domiciliul în Municipiul Braşov pot solicita subvenţie de 
la bugetul local pentru anul 2018. 

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

 
 

PUNCTUL 48 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor 

şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă 
socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul 
local în anul 2018. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

 
PUNCTUL 49 

Proiect de hotărâre privind modalitatea de evaluare 
a performanţelor Regiei Publice Locale a Pădurilor     
Kronstadt R.A ce vizează şi îndeplinirea obligaţiilor ce 
revin administratorilor, conform contractului de  mandat, 
a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari 
şi nefinanciari cuprinşi în anexa la contractul de 
mandat. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre privind avizarea profilului 

Consiliului de Administraţie şi profilului candidatului 
pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al 
S.C. Tetkron S.R.L. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 51 
Proiect de hotărâre privind transferul fără plată 

către U.A.T. Municipiul Codlea, U.A.T. Orasul Ghimbav,        
U.A.T. Orasul Râşnov, U.A.T.Comuna Bod, U.A.T.Comuna 
Hălchiu, U.A.T.Comuna Sânpetru,  U.A.T.Comuna  Hărman, 
U.A.T. Comuna Tărlungeni, a unor bunuri conform 
achiziţiilor din contractul degrant Phare 2005/017-
553.01.03.06BV1314. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 

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

PUNCTUL 55 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Autorităţii Urbane. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 

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

PUNCTUL 56 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi 

desfăşurării la Braşov a evenimentelor ocazionate de  
împlinirea a 28 de ani de la Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere 

locuri parcare aferente Pensiunii Residence Hirscher, 
către S.C.Tribeach S.R.L. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 58 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 

adiţional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciuluide transport public local, prin concesiune, în 
Municipiul Braşov nr. 190/102321 din 29.12.2016, încheiat  
între Municipiul Braşov şi Societatea RATBV S.A., aprobat 
prin H.C.L. nr. 603 din 22.12.2016. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 59 
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării 

prestării serviciului public de salubrizare a 
Municipiului  Braşov de către S.C. Comprest S.A. şi S.C. 
Urban S.A.,în aceleaşi condiţii stipulate prin Contractul 
nr. 281/2005, până la preluarea acestuia de către un nou 
operator, dar nu mai mult de 90 de zile.  

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

 
PUNCTUL 60 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism 
„P.U.D. - Construire două case, str. Fagurului f.n.        
Braşov”. 

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

 
PUNCTUL 61 
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Proiect de hotărâre privind  documentaţia „P.U.D. - 
Construire complex turistic, parcare, platforme, căi de 
acces,ziduri de sprijin, împrejmuire, str. Poiana 
Soarelui f.n., Poiana Braşov”. 

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

PUNCTUL 62 
Proiect de hotărâre privind documentaţia„P.U.D. - 

Consolidare si construire subsol,reabilitare  construcţie 
cu modificare goluri, refacere acoperiş, termoizolare 
exterioară, amenajare interioară, schimbare de destinaţie 
din punct termic în spaţiu de locuit, str. Matei Basarab 
nr. 82 A Braşov”. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 

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

PUNCTUL 63 
Proiect de hotărâre privind documentaţia „P.U.D. - 

Construire cabană de agrement, str. Poiana Soarelui nr. 
243, Poiana Braşov”. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 

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

PUNCTUL 64 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 

donaţie autentificată sub nr. 1746/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Oltean Maria. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 65 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 

donaţie autentificată sub nr. 1628/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Moraru Cătălin şi Haluca Alexandra. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 66 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 

donaţie autentificată sub nr. 1569/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de S.C. 6 M.G.D. GENERAL BUILDING S.R.L. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
3 şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 67 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 149292 Braşov, nr. cad. 149292. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 68 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 

public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 148007 Braşov, nr. cad. 148007. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 69 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 

public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 100855 Braşov, nr. cad. 1547, nr. top. 
10993/32/1/1/5. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 70 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 

public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 117547 Braşov, nr. cad. 117547, a terenului 
înscris în C.F. nr. 114929 Braşov, nr. cad. 6981 şi a 
terenului înscris în C.F. nr. 114857 Braşov, nr. cad. 
6277. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 71 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului 
de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1,3, 5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 72 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, privind 
aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor 
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publice aparţinând domeniului public al Municipiului 
Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 73 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

46/2013,republicată, privind aprobarea tarifelor pentru 
prestarea de servicii şi a redevenţei pentru concesiunea 
locurilor de înhumare în Cimitirul Municipal Braşov 
precum şi aprobarea contractului cadru de concesiune a 
locurilor de înhumare. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 74 
Proiect de hotărâre privind reglementarea folosinţei 

de către structurile sportive a sălilor de sport din 
cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din Municipiul Braşov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre privind repartizarea 

apartamentului nr. 11 situat în Braşov, str. Molidului 
nr. 43 A, bl. B, către Primăria Municipiului Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 76 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă 

gratuită a unor spaţii din Braşov, Piaţa Tractorul şi 
Piaţa Bartolomeu, 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 77 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă 

gratuită a spaţiului din incinta Corpului E, sala 
festivă, a Colegiului Tehnic Energetic “Remus Răduleţ” 
Braşov, către Poliţia Locală Braşov. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 78 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare 
către Direcţia de Servicii Sociale Braşov a unor imobile 
aflate în proprietatea Municipiului Braşov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 79 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă 

gratuită către Asociaţia „Agenţia pentru Managementul 
Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” a spaţiului situat 
în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl C 7, cam. 
301, în cotă de 1/2.  

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 80 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă 

gratuită către Asociaţia „Oraşe Energie România” a 
spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 
23, bl C 7, cam. 301, în cotă de 1/2. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 81 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 

510/2016, privind prelungirea termenului de dare în 
folosinţă gratuită, către Asociaţia Bolnavilor de Cancer 
din România - Filiala Braşov a unor spaţii situate în 
Braşov, str. Gladiolelor nr. 4. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1,4, 5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 82 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Poarta Schei nr. 3, ap. 5, deţinut de Gaal 
Engberg Maria şi Engberg Karl Berhny Jan. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 83 
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Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Postăvarului nr. 42, deţinut de Neagu 
Ecaterina, Sandu Elena şi Sandu Narcisa. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 84 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 

de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 35, deţinut de 
Lakatos Mihai. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 85 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 

de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 8, deţinut de 
Lemnaru Dorina, Ciurea Ştefan şi Ciurea Cornelia. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 86 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 

de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Poarta Schei nr. 5, ap. 12, deţinut de Nanu 
Costică Ciprian şi Nanu Ana Daniela. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 87 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 

de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Poarta Schei nr. 8, deţinut de Lazariciu 
Viorica, Lazariciu Viorica (soţie), Lazariciu Monica 
Mirela (fiică),  Lazariciu Monica Mirela (nepoată de fiu 
predecedat), Lazariciu Monica Mirela (fiică). 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 88 
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din 

domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
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Braşov, în vederea casării, a unor mijloace fixe aflate 
în administrarea Companiei APA Braşov S.A. 

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

 
PUNCTUL 89 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
500/2017, prin care s-au desemnat reprezentanţii 
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 
Braşov, pentru anul şcolar 2017 - 2018. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

PUNCTUL 90 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 

situat în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 9. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 

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

PUNCTUL 91 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 

situat în Braşov, str. Padina nr. 4. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 

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

PUNCTUL 92 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 

situat în Braşov, str. Timiş - Triaj. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 

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

PUNCTUL 93 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 

terenului aferent construcţiei situat în Brasov, str. 
Calcarului nr. 28, către Miclea Elena, Miclea Dan şi 
Grecu Viorel. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 

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

PUNCTUL 94 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de 

administrare operativă al I.L.L. Braşov înscris asupra 
unui imobil situat în comuna Bran. 

  
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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Domnul Primar George Scripcaru mulţumeşte pentru 

activitatea depusă în acest an foarte greu, 2017, pentru 
tot ce s-a facut pentru Municipiul Braşov şi urezează La 
mulţi ani şi sărbători fericite.  

 
 Domnul Consilier Pătraşcu Lucian transmite din 
partea colegilor, grupului de consilieri locali P.S.D. un 
călduros La mulţi ani şi sărbători fericite şi speră ca 
2018 să fie mai bun din punct de vedere al realizărilor 
pentru braşoveni.  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 


