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

 
PROCES-VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară  a  Consil iului Local Braşov din  data  de   
26  ianuarie  2018 

 
 
 

     Şedinţa ordinară  a Consiliului Local  al Municipiului Braşov a fost  
convocată  pentru data de 26 ianuarie 2018, orele 12:00, în sala de şedinţe a 
Consil iului Local,  din B-dul Eroilor nr.8, anunţul de şedinţă  f iind postat pe 
site-ul insti tuţiei şi publicat în ziarul “Transilvania Expres” ,  în data de 20 -21  
ianuarie 2018.  

Doamna Secretar al Municipiului Braşov –  Maria Anda Zamora  face 
prezen ţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezen ţi 25. Absentează  dl.  Toro 
Tamas,  dl.  Sovăială  Ştefan.  
     Precizează  că  şedinţa este statutară  şi se pot lua hotărâri valabile.  
 

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

  
          Doamna Secretar al Municipiului Braşov - Maria Anda Zamora informează 
Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de şedinţă. 
 
          Domnul Viceprimar Mihai Costel îl propune pe domnul consilier Oprică Adrian 
Florentin, iar domnul Consilier Duţu Tudor - Alexandru  îl propune pe domnul 
consilier Pătraşcu Lucian. 

Situaţia voturilor este următoarea: pentru domnul consilier Pătraşcu Lucian, 8 voturi  
pentru, două  abţineri şi 14 împotrivă ,  iar domnul consilier Oprică Adrian Florentin 
este ales cu 14 de voturi pentru, 3 abţineri şi 8 voturi împotrivă . 
 
 

Aprobarea ordinii de zi  
 

         Se supune la vot ordinea de zi  iniţială  cu 79 puncte, 2 puncte retrase ş i  
se aprobă  cu unanimitate.  
 
 

Aprobarea ordinii de zi suplimentară  
 

         Se supune la vot ordinea de zi suplimentară  cu 1 punct şi se aprobă  cu 
unanimitate.  
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Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de  
15 decembrie 2017 

 
 
         În continuare, preşedintele şedin ţei supune la vot,  procesul - verbal al  
şedinţei din data de 15 decembrie 2017,  care se aprobă  cu unanimitate.  

 

INTERPELĂRI 
 Domnul Consilier - Ungar Arnold  propune ca toate orele de curs ale 
elevilor să  înceapă  cu intonarea imnului naţional,  cu precizarea că  aceasta nu 
e o propunere de tip comunist,  ci e o propunere normală ,  că  în alte ţări,  de  
exemplu cum e America, acolo aşa se întâmplă ,  propunere pe care a auzit-o la  
un post de radio, respectiv, proiectul de hotărâre care se va propune în  
Consil iul Local Iaş i de către Primarul Iaşiului.  
 „Şi atunci eu aş propune ca să  analizăm şi noi dacă  nu putem face o 
asemenea propunere, să- i punem să  cânte imnul naţional ş i funcţionarii din 
Inspectoratul Şcolar, că  ăia nu prea ştiu imnul, şi zic că  ar trebui să-l cântăm 
şi noi  înainte de a începe şedinţa.. .  Şi atunci  eu cred că  e o propunere 
normală ,  mai ales că  suntem în anul centenarului,  tot vorbim de tot felul de 
acţiuni ş.a.m.d. şi  chestiile astea le ui tăm. Pentru a nu mai lua cuvântul,  nu 
ştiu cum, domnul Preşedinte, la unul din punctele retrase aş avea eu o 
propunere. Să  fac propunerea atunci când ajung la punctul retras? Bun, şi  
atunci vreau numai să  vă  spun, ca să  nu mai intervin când se va trece la vot,  
nu particip la vot la punctul 6, pentru că  iar e treabă  cu învăţământul,  la  
punctul nr.  29, pentru că  e asistenţă  socială  şi am şi  eu o asociaţ ie de genul 
acesta, şi la  ult imul punct,  cu asociaţiile  de proprietari,  pentru că  sunt  
preşedinte de asociaţie de proprietari.  La acestea nu particip la vot,  deci când  
ve ţi număra numărul de voturi,  eu sunt scos din calcul.  Vă  mulţumesc!”  
 

Domnul Consil ier -  Macedonschi Cristian: „Eu am două  interpelăr i,  
una  este legată  de pasajul  acela care a fost  scos sau va fi scos la vânzare de 
executorul judecătoresc la Tunele S.A. , în Centrul Civic, eu sunt de părere că  
urmărind construcţ iile vi itoare din Centrul Civic, va trebui, probabil,  să  
regândim traficul şi circula ţia,  atât a maşinilor,  cât ş i a pietonilor. Acel pasaj  
trebuie să  fie al  municipalităţii.  Nu şt iu cum a ajuns în proprietatea Tunele 
S.A.,  mai ales că  am înţeles că  a fost  dat,  comandat de municipalitate, după  
revolu ţie,  şi aş dori Direcţ ia Tehnică  să  analizeze dacă  avem posibilitatea de 
revendicare a acelui pasaj,  sau dacă  nu, şi într-adevăr va fi scos la licitaţie,  
să-l cumpărăm acum, f iindcă  mai târziu dacă  vom vrea să  trecem în subteran 
traficul sau vom vrea să  rezolvăm problema de trafic pietonal acolo, vom avea 
multe probleme de întâmpinat şi  probabil va f i şi mult mai scump. Asta este 
prima interpelare.  

A doua este legată  de copiii,  de sportivi i legitimaţi la cluburi sportive 
de schi,  să  fie toţi egali în faţa legii şi în faţa legii locale, să  aibă  aceleaşi  
condiţ ii la transportul pe cablu, nu vreau să  nominalizez acum un club sau 
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altul,  dar ei trebuie să  fie…  sunt toţi copiii noştr i,  sunt toţ i sportivi i noşt ri,  
sunt braşoveni, ş i trebuie să  fie egali  în fa ţa legii,  egali cu Corona sau cu  
cluburile pe care le gestionăm noi. Mulţumesc frumos! Voi mai avea o 
interpelare la punctul nr.  20, dar aia o s-o fac când ajungem la acel  punct.  
Mulţumesc frumos!”  

 

D-ra Consilier - Crivineanu Alexandra  atrage atenţia asupra faptului  
că  la parcarea de la Spitalul Militar Regina Maria nu se poate plăti cu cardul 
de câteva luni  bune, întrucât aparatul nu funcţionează  şi  turiştii  se plâng de 
acest lucru.  

 

Domnul Consilier -  Pătraşcu Lucian  urează  colegilor „La mulţi ani!” ,  
multă  sănătate şi  fericire,   un an bun, cu realizări pentru Braşov şi  braşoveni 
şi având în vedere, ca luna viitoare,  la începutul primei săptămâni, va fi   
aprobat bugetul pe anul 2018, doreşte ca executivul Primăriei să  elaboreze o 
broşură  în care să  se prezinte toate activităţile care ţin de centenar pe anul 
2018.  
  

 Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin –  Adrian  îşi exprimă  
rugămintea ca,  Direc ţia Tehnică ,  să  dea curs cererii înregistrate de către  
Asocia ţiile de Proprietari din Tractorul,  zona 1 Decembrie 1918, intersecţie  
cu Bronzului,  să  găsească  o solu ţie de sistematizare, fie semaforizare,  fie  sens 
giratoriu, pentru a fi rezolvată  acolo problema, întrucât în ultimii doi  ani au 
fost 15 accidente, aceasta fi ind calea de intrare ş i ieş ire în Cartierul Nou 
Tractorul,  zona de blocuri,  zona nouă ,  construită .   
 
 Domnul Viceprimar - Barabas Laszlo  precizează  cu privire la cele  
sesizate de dl.  consilier  Macedonschi, faptul  că ,  se va analiza propunerea 
pentru trecerea sau pasajul subteran situat vis-a-vis de AFI, iar pentru 
intersecţie se va analiza în comisia de circulaţ ie împreună  cu specialişt ii din  
Primăr ie şi de la Poliţia Rutieră ,  pentru a se găsi o soluţie pentru 
resistematizarea zonei,  iar referitor la parcarea de la Regina Maria se vor lua  
măsuri pentru funcţionarea  plaţii cu cardul.  

  
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ  

 
 PUNCTUL  80 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea       
imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr.1, ap.16, deţinut de TICUŞAN 
GHEORGHE şi TICUŞAN CRISTINA-LUCREŢIA. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat         
cu 24 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
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ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ  
 

PUNCTUL 1 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 386/2004, 
republicată, privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Braşov. 

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

PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 146/2002, republicată, prin care 
s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Braşov. 
 

Doamna Consilier –  Donosa Adina  are  câteva amendamente la acest  
proiect de hotărâre, respectiv:  „La regulamentul de organizare şi funcţ ionare,  
propunerea de modificare. În primul rând, în regulament a fost preluată  exact  
sintagma din proiectul  de hotărâre se aprobă .  Regulamentul  stabileşte  niş te  
reguli,  nu aprobă ,  deci o dată  aş vrea să  se modifice „se aprobă”  şi să  se 
scrie clar ce conţine acel articol.  Totodată ,  am sesizat că  nicăieri în  
regulament nu este specificat numărul maxim de şedinţe pentru care se poate 
acorda indemniza ţia,  aşa cum stabileşte art.  34, al in. 3 din Statutul aleş ilor  
locali.  Tot la art.  85 din acelaşi regulament este prezentă  s intagma Consiliul 
Judeţean şi Preşedintele Consiliului Judeţean. Dacă  tot facem o modificare, o  
completare a acestui regulament, haideţi s-o facem cum trebuie. Eu am avut 
propunerea ş i anul trecut că tre consil ierii locali să  stăm puţin să  ne aplecăm 
peste acest regulament ş i să  stabilim nişte reguli clare, ele sunt stabili te şi pe 
lege, dar legea ne dă  posibili tatea să  le transpunem într-un regulament  
specif ic Consiliului Local Braşov. Deci dacă  dumneavoastră  aprobaţi aşa,  
doar pe articolul respectiv, cu mărirea indemnizaţiei şi neapărat să  se scoată  
sintagma „se aprobă”  sau o amânăm pentru altă  şedinţă  şi stabilim ce 
consil ieri locali vor să  se implice în redactarea unui regulament care să  ţină  
cont de noutăţi le legislative, cum doriţi  dumneavoastră .  Mulţumesc!”  
 D-na Secretar - Maria Anda Zamora: 
 „Vă  rog amendamentul să-l faceţi în clar,  ca to ţi consil ierii  să  cunoască  
ce votează ,  adică  aveţi un cuantum al acelei indemnizaţi i? Spuneţ i să  se 
stabilească ,  cine să  stabilească?”  
 Doamna Consil ier –   Donosa Adina   precizează  „că  în regulament scrie 
se aprobă .  Regulamentul  nu aprobă ,  s tabileşte  reguli,  deci vă  rog frumos să  
scoate ţi de acolo se aprobă .  În regulament nu există  nici un art icol,  aşa cum 
spune statutul,  Legea nr. 393, art.  34, alin. 3, că  se plă tesc maximum de 
şedinţe, respectiv o şedinţă  ordinară  şi una –  două  de comisii,  deci…”  
         D-na Secretar -  Maria Anda Zamora întreabă  dacă  acesta este 
amendamentul.  



 5

Doamna Consilier –  Donosa Adina   arată  că ,  acestea sunt niş te  
observaţii,  amendamentul este cu privire exact la propunerea făcută  în 
regulament, „se aprobă”…  nu „se aprobă”,  „se stabileş te”.  
 Domnul Consil ier -  Ungar Arnold: „Domnul Preşedinte, haideţi să  
votăm cu modificarea asta care a zis-o ca termen, să  votăm proiectul de 
hotărâre, scoatem chestia aia cu „se aprobă”,  că  n-om fi fost noi atenţi să  
votăm asta, şi  după  aceea cine vrea, dânsa văd că  s-a oferi t,  vor mai f i ş i alţii  
probabil,  să  ia acel Regulament de Organizare ş i Funcţ ionare care e din 2002,  
să-l ia de la cap la coadă  …  Dar să  votăm aşa, fără  a  spune cuvântul  ăla  că  se  
aprobă ,  adică  să  introducem acest text,  să  lăsăm la latitudinea…  pentru că  
înţelege despre ce e vorba doamna Secretar şi juristul din Primărie care-i  
juristul şef, care-l văd aici,  să  integreze acest text,  adică  ideea acestui text,  s-
o integreze în Regulament, ca să  concorde cu terminologia din acel 
regulament. Şi după  aceea, pentru o al tă  şedinţă ,  c ine doreş te,  n-are decât  să  
vină  cu propuneri de modificare,  de completare şi îmbunătăţ ire a 
Regulamentului de organizare ş i func ţionare, asta e propunerea mea, dacă  
sunteţ i de acord, trecem mai departe, că  dacă  stăm acum să  analizăm în  
amănunt toate propunerile  făcute, n-o să  ajungem la nici un rezultat,  pentru că  
ea zice nişte termeni de legi,  cutare, cine le ştie pe de rost? Eu nu le ştiu nici  
eu pe de rost,   poate alţ ii le ş tiu pe de rost,  şi atunci ce părere să-mi dau că  
articolul pe care l-a invocat e aşa sau nu? Deci eu zic să  votăm aşa, şi după  
aceea reluăm toată  treaba asta şi facem un regulament mai nou, sau ce ş tiu eu  
ce vrem” .   
 Preşedintele şedinţei  - dl.  Oprică  Florentin-Adrian supune la vot  
proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Arnold Ungar şi  cu amendamentul  
doamnei Adina Donosă .   

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2,  3,  4, 5,  6 şi 7, iar în urma votului a           
      fost aprobat  cu  24 de voturi pentru şi 1 abţinere (d-na Donosă). 

 
                                              PUNCTUL  3 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - 
decembrie 2017. 

„Art.1. Se validează  modificăr ile efectuate prin Dispoziţia de Primar nr.  
5867/20.12.2017, privind majorarea bugetului local al Municipiului Braşov cu 
sume defalcate din TVA pentru finan ţarea cheltuielilor descentralizate.”   

(Rezultatul votului:unanimitate)  
 
„Art.2. Se aprobă  -  Bugetul  local al Municipiului Braşov pe anul 2017 

în sumă  de 679.439,33 mii lei la partea de venituri ş i 915.412,02 mii lei la  
partea de cheltuieli,  astfel:  
- pentru sec ţiunea de funcţ ionare veniturile sunt în sumă  de 608.829,61 mii  
lei,  iar cheltuiel ile sunt în sumă  de 608.829,61 mii lei.  
- pentru secţiunea de dezvoltare, bugetul ramâne la nivelul aprobat prin 
H.C.L. nr.617/15.12.2017.  
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Detalierea f iecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole,  
titluri,  articole şi aliniate se regăseşte în anexa nr.1, parte integrantă  din 
prezenta hotărâre”  

(Rezultatul votului:unanimitate)  
 

 „Art.3. Se aprobă  pe anul 2017 bugetele unităţ ilor de învăţământ 
preuniversi tar de stat,  următoarele:  
 

Grădiniţa cu program prelungit.nr.2 Braşov anexa nr.2.01 
Grădiniţa cu program normal nr.3 Braşov anexa nr.2.02 
Grădiniţa cu program prelungit nr.5 Braşov anexa nr.2.03 
Grădiniţa cu program prelungit nr.7 Braşov anexa nr.2.04 
Grădiniţa cu program prelungit nr.8 Braşov anexa nr.2.05 
Grădiniţa cu program prelungit nr.10 „Primii paş i”  
Braşov 

anexa nr.2.06 

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

anexa nr.2.07 

Grădiniţa cu program prelungit nr.13 Braşov anexa nr.2.08 
Grădiniţa cu program prelungit nr.14 Braşov anexa nr.2.09 
Grădiniţa cu program prelungit nr.15 Braşov anexa nr.2.10 
Grădiniţa cu program prelungit nr.17 „Martinică”   
Braşov 

anexa nr.2.11 

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

anexa nr.2.12 

Grădiniţa cu program prelungit nr.19 „Boboceii”  
Braşov 

anexa nr.2.13 

Grădiniţa cu program prelungit nr.21 Braşov anexa nr.2.14 
Grădiniţa cu program prelungit nr.23 „Dinţişorii de 
lapte”  Braşov 

anexa nr.2.15 

Grădiniţa cu program prelungit nr.24 Braşov anexa nr.2.16 
Grădiniţa cu program prelungit nr.25 „Lumea 
copiilor”  Braşov 

anexa nr.2.17 

Grădiniţa cu program prelungit nr.26 „Junior”Braşov anexa nr.2.18 
Grădiniţa cu program prelungit nr.28 Braşov anexa nr.2.19 
Grădiniţa cu program prelungit nr.29 Braşov anexa nr.2.20 
Grădiniţa cu program prelungit nr.33 Braşov anexa nr.2.21 
Grădiniţa cu program prelungit nr.35 Braşov anexa nr.2.22 
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Şcoala Gimnazială  nr.6 “Iacob Mureş ianu Braşov anexa nr.3.01 
Şcoala Gimnazială  nr.8 Braşov anexa nr.3.02 
Şcoala Gimnazială  nr.27 „Anatol Ghermanschi”  
Braşov 

anexa nr.3.03 

  
Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”  Braşov anexa nr.4.01 
Colegiul de Ştiin ţe ale Naturii „Emil Racoviţă”  
Braşov 

anexa nr.4.02 

Liceul „Andrei Mureşanu“ Braşov anexa nr.4.03 
Colegiul de Şti inţe „Grigore Antipa”  Braşov anexa nr.4.04 
Liceul de Arte Plast ice “Hans Mattis Teutsch”  
Braşov 

anexa nr.4.05 

Liceul de Muzică  “Tudor Ciortea”  Braşov anexa nr.4.06 
Liceul Teoretic „Johanes Honterus”  Braşov anexa nr.4.07 
Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu”  Braşov anexa nr.4.08 
Colegiul Tehnic “Transilvania”  Braşov anexa nr.4.09 

 
 

(Rezultatul votului:unanimitate)  
 
„Art.4. Bugetul  inst ituţ iilor  finanţate din venituri  proprii şi subven ţii de 

la bugetul local pe anul 2017, rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr . 
617/15.12.2017.”  

(Rezultatul votului:unanimitate)  
 
 „Art.5.  Bugetul centralizat  al fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 2017 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr.109/15.03.2017.”  
(Rezultatul votului:unanimitate)  

 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  
(Rezultatul votului:unanimitate)  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat  de  Comisiile  1,2, 3, 4, 5, 6 si 7,iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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                                                                  PUNCTUL  4 
      Proiect de hotărâre privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului     
       Braşov pe    anul 2017 şi utilizarea excedentului bugetar în 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  5 

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice 
finanţate în anul 2018 din bugetul Municipiului Braşov. 

      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  6 

Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2017 – 2018, 
semestrul II. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat     
      cu 24 voturi pentru şi o abţinere. 

 
                                                             PUNCTUL  7 
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Braşov, începând cu data de 01.01.2018. 

     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 stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual  din cadrul Poliţiei Locale Braşov. 
 

Domnul Consil ier -  Ungar Arnold: „Eu am o propunere la Poliţ ia  
Locală ,  şi asta o fac dintr-o simpatie pe care o port organelor de ordine şi de 
siguranţă  naţ ională .  Poliţ ia Locală  are o serie de atribuţii care unele sunt  
asemănătoare cu ale Poli ţiei Naţionale.  Poliţia Naţională ,  după  cum ştim toţi,  
are un sistem intern de autocontrol,  adică  are o Direc ţie Generală  
Anticorupţ ie,  se numeşte Direcţia de Informaţie şi Protecţie Internă .  
Legislaţia  acestor două  organe se găseşte în actele normative publicate, plus  
că  au nişte ordine interne. Deci prin aceste două  organe Poliţia Na ţională ,  şi  
nu numai, toate structurile Ministerului de Interne, au un control intern. Noi 
la Poliţia Locală  nu avem acest lucru. Şi nu pun vina pe Poliţia Locală  
Braşov, treaba asta nu e cuprinsă  în legea respectivă ,  a Poliţiei Locale, şi  
atunci  propunerea mea ar fi…  toţi vrem de la Poliţia  Locală  să  facă  niş te  
minuni care nu s-au mai făcut de nu şt iu când, şi atunci haide ţi să  le acordăm 
sprijin juridic, că  şi dânşi i au jurişti,  dar şi noi avem câţiva jurişti buni care-i  
ştiu eu de zeci de ani pe aici,  ca să  facă  o propunere de completare a Legii  
500 mi se pare că  este legea, prin care să  se introducă  noi competenţe pentru 
Poliţia Locală ,  pentru că  nu e normal, domnule, poliţis tul local  când vrea să  
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facă  ceva, îl opreşte legea, că  el n-are competenţe pe care nu le are decât  
Poliţia Naţională .  Acum au salarii bune, mai bune ca cei din Poliţia Na ţională ,  
care nu-s prea bucuroşi  de treaba asta, înainte erau ei bucuroşi,  acum nu-s 
bucuroşi.  Şi-atunci să  facem cumva propunere pentru competenţe sporite  
pentru Poliţia Locală  şi un organ intern de control,  că  atunci s-ar  
preîntâmpina multe treburi ca să  vorbesc pe ici,  pe colo, că  toţi care trăim în 
oraş,  şi care mai avem tangen ţă  cu unii şi cu alţii,  auzim tot felul de chestii:  
că  ăla a fost angajat că  e rudă  cu nu şt iu cine, ăla e din comuna unde e socrul  
lui nu ş tiu cine,  eu am informaţi i de genul acesta,  pentru că-s  vechi prin 
administraţ ie,  Şi asta ar fi un ajutor şi  pentru Poliţia Locală ,  şi pentru noi,  şi  
atunci am avea mai puţ ină  t reabă  să  tot  venim la Consiliul Local,  să  zicem că  
vrem să  ne întâlnim cu ei să  le facem nu ştiu ce. Păi ce să  le faci,  dacă  ăştia  
n-au legislaţie? …  Şi  atunci dacă  am face propunerea asta ş i organismul de 
autocontrol,  eu zic că  ar fi în avantajul  şi a Poliţ iei Locale, şi  a  Municipiului  
Braşov, ş i a noastră ,  care pe undeva răspundem, că  noi tot votăm pe aici,  dar  
n-am auzit încă  pe cineva să  controleze vreuna din instituţiile astea care sunt 
finanţate de noi…”  

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

 
  PUNCTUL  9 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, începând 
cu data de 01.01.2018 din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov. 

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

 
           PUNCTUL  10 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului 
Public de Administrare Creşe Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului 
Local Braşov, începând cu data de 01.01.2018. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat     

      cu unanimitate. 
 

             PUNCTUL  11 
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului 
pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, serviciu public în subordinea 
Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2018. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat     
      cu unanimitate. 
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  PUNCTUL  12 
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului 
Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local 
Braşov, începând cu data de 01.01.2018. 

     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 stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului 
Public Administrare Pieţe Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local 
Brasov, începând cu data de 01.01.2018. 

     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 stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului 
Public Salvamont Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, 
începând cu data de 01.01.2018. 

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

 
PUNCTUL  15 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Grădinii 
Zoologice Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând 
cu data de 01.01.2018.  

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

 
                      PUNCTUL  16 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, începând 
cu data de 01.01.2018, din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, instituţie publică în 
subordinea Consiliului Local Braşov , începând cu data de 01.01.2018. 

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

   PUNCTUL  17 
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, aparţinând Direcţiei 
de Sport şi Tineret Braşov, instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2018. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat     
      cu unanimitate. 
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               PUNCTUL  18 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi/sau personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, 
începând cu data de 01.01.2018, din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, 
instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov. 

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

 
             PUNCTUL  19 

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

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

PUNCTUL  20 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de încălzire pentru 
Municipiul Braşov. 
 

Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian: „Eu am o interpelare aici,  
am participat la acea prezentare a strategiei,  am şi depus o interpelare scrisă ,  
în care am cerut un punct de vedere asupra lipsei unei dezbateri publice a  
acestui proiect f inanţat pe bani europeni, care sunt tot bani  publici,  nu numai 
banii guvernamentali ai noştr i,  sunt bani publici,  ci şi banii europeni. Şi  
există  o obligativitate, un punct  de vedere despre existenţa unei  discuţii  cu 
dezvoltatorii imobiliari,  în cali tate de potenţiali noi clien ţi,  fi indcă  avem 
nevoie să  aducem în reţea sau în sistem noi clienţi,  şi aici propun să  se facă ,  
să  se semneze un memorandum de înţelegere cu acest investitor,  e foarte 
important să  avem un sistem centralizat de încă lzire, funcţ ional,  este cel mai 
eficient şi e cel pe care şi-l doresc toate oraşele inteligente. Numai trebuie să  
mergem, să  facem paşi i aceia intel igenţi,  să  fim transparenţ i,  iar noi,  
consil ierii Forumului German vom vota acest punct numai cu amendamentele 
să  se facă  aceste înţelegeri cu dezvoltatorii,  să  meargă  în piaţă  şi să  se facă  
dezbaterea publică  ulterior, s-o vedem cum se rezolvă ,  dar  astea sunt cele 
două  amendamente care pentru noi sunt foarte importante, ca să  putem vota  
acest punct” .  

Domnul Consilier -  Ungar Arnold: „Domnul Viceprimar, lăsaţi-mă  să  
spun eu două  vorbe mai înainte, că  rezolvăm problema simplu, în sensul  că  
noi suntem de acord cu toată  strategia asta, pentru că  e o muncă  făcută  de 
oameni de special itate, şi eu îi cunosc pe unii care-s specialişti,  singura 
problemă  e dacă  pute ţi într-un timp care nu merge de azi pe mâine, să  
completaţi această  strategie, cum aţi  şi spus atunci,  la întrunirea asta, că  
dumneavoastră  vreţi să  faceţi completarea pe care a propus-o colegul meu 
după  ce avem strategia. Dacă  dumneavoastră  sunteţi de acord să  discutaţi cu 
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dezvoltatorii,   şi ca anexă  la acest material să  vină  un memorandum de 
înţelegere cu dezvoltatorii,  nu are nimeni nimic împotrivă ,  că  doar noi nu 
vrem să  ne opunem la strategia de dezvoltare a oraşului,  deci asta am vrut să  
spun, ş i dezbaterea publică  eu nu ş tiu cum o veţi  face, dar bine-ar  fi  s-o faceţi  
cumva” .  

Domnul Viceprimar –   Mihai Costel:  „Da, după  cum am răspuns şi  la  
acea prezentare publică  a acestei strategii,  mă  bucur că  sunteţ i de acord cu 
utilitatea acestui document, utilitate cum am spus şi  la vremea respectivă ,  o  
utilitate firească ,  normală ,  şi totodată  o obliga ţie legală .  Mă  bucur, totodată ,  
că  aţi subliniat faptul că  această  strategie este realizată  de special işti,  atât  
specialişti din ţară ,  cât şi specialişti din exterior, după  cum am spus ş i la  
prezentarea publică ,  acest proiect a avut ca şi coordonator Universitatea 
Tehnică  din Viena, unde am avut şi al ţi parteneri din exterior şi totodată  am 
avut puncte de vedere, inclusiv de la Ministerul Dezvoltăr ii,  întâlniri cu 
A.N.R.S.C.-ul,  întâlniri  cu A.N.R.-ul.  Fiind finan ţată  din bani europeni, direct 
de comisia europeană ,  vă  daţi  seama că  această  strategie a parcurs nişte paşi  
fireşti,  normali,  au fost întâlniri de lucru atât în Braşov, întâlniri publice, au 
fost întâlniri de lucru la Bucureşti şi au fost întâlniri de lucru în diverse ţări  
partenere din cadrul acestui proiect.  Eu am şi dovada aici că  la aceste întâlniri  
de lucru, şi  din câte îmi aduc aminte, ultima întâlnire de lucru a fost anul 
trecut  în august,  de fiecare dată  au fost invitaţ i,  pe lângă  consilieri locali,  au 
fost invitaţi şi cei din presă ,  ş i al ţi actori interesaţi.  Este un material furnizat  
de aceşti specialişt i,  care nouă  ne este necesar pentru ceea ce ne dorim să  
facem în perioada urmă toare, trebuie să  ţinem cont că  avem un proiect în 
desfăşurare şi este vorba de finanţarea cu bani nerambursabili,  85%, pentru  
înlocuirea conductei de transport şi a distribuţiei din Cartierul Tractorul,  
pentru două  puncte termice, chiar unde făcea referire domnul consilier,  acolo 
este o zonă  de dezvoltare destul de bună  şi avem programul energie şi  confort  
al Ministerului Dezvoltăr ii Regionale, program care s-a deschis luna aceasta,  
noi suntem eligibili,  dar condiţia obligatorie pentru acest  program este ca noi  
să  avem o strategie de încălzire aprobată  şi adaptată  după  toate standardele.  
Termenul de depunere al acestor proiecte este 31 martie despre energie şi  
confort,  dacă  este necesar, domnul director Mircea Marin va putea să  vă  dea  
mai multe detali i,  noi am avut nişte  discu ţii de principiu cu dezvoltatori i  
imobil iari,  acum la întâlnire aţ i sesizat foarte bine că  anumite blocuri  deja 
sunt construite acolo, dar acele blocuri  la momentul la  care s-a pus problema 
autorizării sau dumnealor au venit cu documentaţia la noi la Primărie, trebuie 
să  ţinem cont, să  fim realiş ti cu toţi i,  să  acceptăm faptul că  în perioada 
respectivă  vorbeam de o criză  în termoficare în Municipiul Braşov, vorbim de 
un an şi jumătate în urmă ,  nu au venit astăzi,  în momentul în care avem un 
serviciu func ţional.  Am plecat de la faptul că  este obligatoriu pentru noi prin  
Legea nr. 325 să  menţinem acest serviciu, şi atunci,  dacă  suntem obligaţ i să- l  
menţinem, trebuie să-l dezvoltăm şi să- l eficientizăm. Trebuie să  plecăm de la 
o strategie viabilă ,  o strategie care să  fie pe termen mediu, mic, 2020 termen 
mediu, 2030 cu obiectivele care au fost prezentate şi  termen mare 2050,  
trebuie să  dezvoltăm această  zonă  de consum, pentru că  este un potenţial  
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cartierul Tractorul,  avem banii nerambursabili de la Guvernul elveţ ian,  
săptămâna trecută  au fost în teritoriu doamna Cecil ia Doiciu împreună  cu 
mine şi cu domnul director Mircea Marin am stat şi am discutat cu  
consultanţi i dumnealor, după  ce ei se gândeau dacă  ne vor mai da sau nu ne 
vor mai da aceşt i bani,  după  ce au stat două  zile  şi au fost şi  în teren, au  
vizitat şi infrastructura tehnico-edil itară ,  ne-au studiat şi strategia, a contat  
foarte mult  că  există  perspectiva să  aprobăm această  strategie, au spus că  
banii în mod cert  vor veni că tre noi,  urmează  ca în perioada următoare să  
închidem şi această  e tapă .  Având o strategie, având perspectiva unei investiţ ii  
în cartierul Tractorul,  care reduce pierderile  din transport ş i din distribuţie,  
având faptul că  acolo există  premisele creării  acelei zone unitare, ţinând cont 
de faptul că  există  cel mai mare număr de beneficiari,  şi cu al te investi ţii pe 
care ni le-am propus şi în strategie în perioada următoare, şi unele dintre ele 
se regăsesc pe lista  de investiţi i ale Serviciului Public Local  de Termoficare,  
avem lucruri concrete, cu care avem certitudinea, şi îmi iau angajamentul aici,  
faţă  de dumneavoastră ,  colegi consilieri locali,  ne vom aşeza la masă  cu aceş ti  
dezvoltatori imobiliari,  o să  vă  invit  şi pe dumneavoastră ,  şi discutând în 
concret,  să  putem să  facem paşi,  nu să  stăm după  modificarea Legii nr.   325, 
lege care în momentul acesta a trecut de prima cameră  sesizată ,  lege care până  
la urmă  va obliga dezvoltatorii imobil iari ca în primul rând unde există  o zonă  
unitară  de consum, în primul rând ei să  vină  să  discute cu noi, şi să  analizăm 
pe date concrete care dintre cele două  soluţ ii sunt mai optime. Lucrurile  
acestea trebuie făcute, dar sunt paşi pe care noi îi facem în acest sens” .  

Doamna Consil ier –  Adina Donosa: „Am participat şi eu la  prezentarea 
acestei  strategii,  ş i după  cum am constatat,  punctul nevralgic în aplicarea 
strategiei este, de fapt,  recăpătarea încrederii cetăţenilor în sistemul 
central izat de termoficare. Propunerea mea este ca…  sau solicitarea, Serviciul  
Public Local de Termoficare să  ne prezinte un plan de ac ţiuni pe termen scurt  
şi mediu, având în vedere că  strategia are orizont de timp 2020 –  2030 –  2050,  
cu acţiunile pe care le preconizează  a  le face, astfel încât punctul central şi  
nevralgic din această  strategie identificat,  respectiv recăpătarea încrederii,  şi  
aici nu vorbesc doar de platforma Tractorul,  t rebuie să  a jungem la o medie de 
12.000 de racorda ţi,  în condiţiile în care la momentul actual suntem undeva la 
6.000, deci aş dori ca Serviciul Public Local de Termoficare să  ne prezinte un 
plan de acţiune pe termen scurt ş i mediu, nu lung, nu mergem până  în 2050, 
cu acţiuni concrete a se realiza pentru ca cetăţenii Braşovului să-şi recapete 
încrederea, astfel încât acest serviciu să  fie funcţ ional şi să  avem un sistem 
central izat viabil” .  

Domnul Viceprimar –  Mihai Costel: „În decursul lunii februarie 
domnul director Marin va trebui să  vină  în faţa dumneavoastră  să  spună  şi  în 
concordanţă  cu ce ne dorim să  facem,  să  prezinte acest plan, şi cu siguran ţă  
încă  o dată  menţin punctul de vedere că  de la început am fost de principiul să  
discutăm ş i am avut discuţi i prealabile, să  discutăm cu aceşti dezvoltatori  
imobil iari.  Dar trebuie să  le dăm lucruri concrete. În momentul în care avem 
contractul ferm cu elveţienii,  avem proiectele depuse la Energie şi Confort,  
avem strategia, î i chemăm aici şi  nu trebuie să  aşteptăm neapărat modificarea 
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Legii nr.  325, eu cred că  325, când va ieşi într-o formă  finală ,  va ajuta foarte 
mult S.A.C.E.T.-urile din toată  ţara,  pentru că  până  acum nu a existat o 
legislaţie coerentă ,  care să  sprijine sistemul central izat,  din contră ,  cred că  au  
fost acţiuni care au dus la  dezbinarea sistemului  centralizat în toată  ţara. Şi  
sunt de acord cu dumneavoastră  şi am spus-o şi în toate intervenţiile publice,  
într-adevăr s istemul central izat nu se bucură  de o imagine pozitivă ,  pleacă  ş i 
de la numeroasele crize pe care le-a avut, dar nu ne mai dorim lucrul acesta, 
şi de aceea vrem ca lucruri le acestea să  fie bine puse la punct.  Mulţumesc!”  

Domnul Consilier - Ungar Arnold „Domnul Preşedinte, mai daţ i-mi ş i  
mie puţin cuvântul! Treaba cu recâş tigarea încrederii se va rezolva de la sine,  
că  până  în anul 2050, cei care au suferit din cauza sistemului centralizat,  ăia  
au dispărut,  vin ăştia t ineri,  care ăşt ia nu ştiu cum e, şi ăşt ia vor agrea treaba.  
Unul care a tremurat de frig în apartamente atâţ ia ani,  nu prea cred eu că- l  
mai lămurim, pe mine, cel puţ in, greu mă  mai lămuriţi  cu treaba asta, pentru 
că  ani de zile am stat cum au stat toţ i în bloc, în frig,  dar asta, să  zicem, e o  
discuţ ie tangenţ ială .  Eu v-aş  ruga ca în materialul pe care l-aţi făcut, să  luaţ i  
în considerare, că  n-am văzut să  fie luat în considerare, şi Legea nr. 196 din 
2016, privind venitul  minim de incluziune, care a fost prorogată  ca intrare în  
vigoare…  ea trebuia să  intre în vigoare anul acesta, la 1 apri lie.  Printr-o 
ordonanţă  din noiembrie, s-a prorogat termenul pentru 1 aprilie 2019, şi ce e 
acolo, că  e  o lege cu vreo 80 sau 90 de art icole,  interesant e  acolo că  
subven ţii pentru consumatori  se mai pot da numai pentru consumatorii  
vulnerabili,  şi pe ăştia zice tot legea aia că  trebuie să-i identifice Ministerul  
Muncii,  conform Legii Energiei din 2012, Ministerul Muncii  ar trebui să- i  
identifice. Asta nu s-a făcut nică ieri în ţară ,  şi scandalul a început în 
Bucureşti,  ş i acolo doamna Firea a cerut ca această  lege să  intre în vigoare  
numai în 2021, că  n-a cum să  facă  identificarea ăstora. Însă  văd că  prorogarea 
s-a făcut cu un an, aia nu înseamnă  că  nu se mai poate face cu un an, dar dacă  
nu se mai face? Pentru că  toate treburi le astea cu subvenţii le pentru cetăţeni…  
acum Uniunea Europeană…  sunt nişte  directive ale Uniunii Europene care nu 
mi le mai amintesc eu acum ce număr au, dar acelea susţin că  să  le dai numai 
celor care au nevoie, nu le dai subvenţ ie…  păi unul care câş tigă  bani mulţ i îi  
dai subvenţ ie ca la ăla care subvenţionând gigacaloria, ca la cel care trăieşte  
din venitul nu ştiu care, foarte mic. Şi atunci noi trebuie să  avem în vedere şi  
treaba asta, pentru că  noi avem scopul care s-a spus aici,  destul de clar,  că  să  
avem măcar peste 10.000 de abona ţi.  Păi dacă  noi nu mai putem să  dăm 
subven ţie,  câ ţi se vor mai racorda la sistemul centralizat? Şi atunci,  în toată  
strategia asta, eu vă  rog să  luaţi în considerare ş i legea aceasta, care nu s-a  
luat în considerare în materialul care ni s-a prezentat acum vreo două  sau trei  
zile, şi nu e nici în materialul pe care îl avem în mape. Pentru că  a ltfel  noi  
facem iar niş te planuri care nu ţin cont de o realitate, că  omul dacă  nu-i dai  
subven ţie,  păi zice domnule, eu ce nevoie mai am de încălzirea centralizată ,  
că  ies mai bine dacă-mi pun centrală  proprie, deci astea trebuie corelate, nu 
vin eu acum cu pretenţia că  le pot corela eu. Să  le coreleze cei care sunt 
specialişti,  dar  să  aibă  grijă  şi  de prevederi le astea care se bazează  pe nişte  
norme europene, pentru că  dacă  noi acum zicem domnule, că  până  la anul mai 
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e mult,  ştiţ i cum vom păţi?  Cum am păţ it în toată  ţara, nu numai în Braşov,  cu 
colectarea deşeurilor,  toţi au zis mai e timp, mai e t imp, şi acum majoritatea 
oraşelor nu mai au gropi din astea ecologice şi conforme nu ştiu căror norme,  
şi nu ştiu ce vom face şi noi cu deşeurile, deci dacă  tot o amânăm de azi pe 
mâine, problema de la sine nu se rezolvă .  Vă  mulţumesc!”  

Domnul Viceprimar –  Mihai Costel:  
„Da, e o chestiune…  acum discutam tocmai cu domnul director, e  o 

chestiune generală  ceea ce spune ţi dumneavoastră ,  şi toate U.A.T.-urile se 
confruntă  sau se vor confrunta că  semnalul de alarmă  s-a transmis dinspre 
Primăr ia capitalei,  pentru că  acolo situaţia este mult  mai dezastruoasă  fa ţă  de 
alte U.A.T.-uri în sistemul centralizat.  Sunt discu ţii în acest sens, cu 
siguranţă  nu trebuie să  s tăm să  spunem că  până  la anul mai este, şi  tocmai de 
aceea poate este necesar să  facem anumite investiţi i unde avem noi pierderile 
foarte mari,  astfel încât să  reuşim să  venim cu un cost adecvat,  pentru că  
partea asta de subven ţie  acoperă  mult din pierderi,  iar  marea majoritate a  
pierderilor la ce făceam referire vin din transport ş i din distr ibuţ ie.  De-asta la  
asta vrem să  lucrăm, la asta lucrăm ş i anul acesta, anul trecut  noi am făcut o 
serie de lucrări,  am mai făcut şi anumite interven ţii de avarie pe care le-am 
întâlnit după  s istarea aceea de opt luni de zile, a fost un an destul de greu, dar 
l-am depăş it,  acum este anul în care putem să  stăm aşezaţ i,  avem ş i nişte 
perspective de finanţare, cu siguranţă  va trebui să  ne mişcăm, e posibil ca din 
discuţ iile  pe care le-am avut şi la Bucureşti,  cu alţi  reprezentanţi  de U.A.T.-
uri şi cu reprezentanţi ai Guvernului,  există  o posibili tate ca acest termen să  
se mai prelungească ,  dar noi nu trebuie să  ne prevalăm de lucrul  acesta, şi  de 
aceea trebuie să  intervenim în partea de eficientizare în transport  şi  
distribuţie.  Mulţumesc!”  

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

PUNCTUL  21- RETRAS 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 324 din 28 iulie 2017, privind 
aprobarea preţurilor locale ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici 
începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local 
de Termoficare Braşov. 
 

             
PUNCTUL  22 - RETRAS 

Proiect de hotărâre privind dezafectarea de reţele termice nefuncţionale din 
Municipiul Braşov, de către Serviciul Public Local de Termoficare. 
 

PUNCTUL  23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Serviciului Public de Administrare Pieţe. 

       Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost    
       aprobat  cu unanimitate. 
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PUNCTUL  24 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 735/2010, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în 
locurile publice amenajate din Municipiul Braşov. 

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

PUNCTUL  25 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii „Amenajare ţarc pinguini Grădina Zoologică 
Braşov”. 

     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 Raportului de activitate al Direcţiei de 
Servicii Sociale Braşov, pe anul 2017. 

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

 
 

PUNCTUL  27 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Centrului 
Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul al II - lea 2017. 

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

 
PUNCTUL  28 

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

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

 
PUNCTUL  29 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind acordarea serviciilor de 
asistenţă socială şi utilizarea subvenţiilor acordate de la bugetul local, de către 
asociaţii şi fundaţii, în anul 2017. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi  5, iar în urma votului a fost 
      aprobat   cu 24 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 
             PUNCTUL  30 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 648/2017, privind aprobarea 
standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice, 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  31 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 649/2017, privind aprobarea 
costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice 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  32 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 650/2017, 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  33 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 651/2017, 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  34 

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. 

      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 contribuţiei datorate de benficiarii serviciilor 
sociale acordate în cadrul “Centrului de Zi de Asistenţă şi Recuperare 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 Zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip 
Club) ,,Noua”, pentru anul 2018. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi  5, iar în urma votului a fost  
       aprobat    cu unanimitate. 
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                        PUNCTUL  37 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 653/2017, privind aprobarea 
standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unităţii de Îngrijire 
la Domiciliu, 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 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorate de benficiarii serviciilor 
sociale acordate în cadrul “Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu 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  39 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 654/2017, 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  40 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 
furnizate în Centrul Rezidenţial 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  41 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii 
serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Rezidenţial 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  42 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 655/2017, 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  43 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
“Sfântul Nicolae”. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi  5, iar în urma votului a fost  
      aprobat  cu unanimitate. 
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                                                               PUNCTUL  44 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 
furnizate în Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
“Sfântul Nicolae”, 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 contribuţiei datorate de beneficiarii 
serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”. 

      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 alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din cadrul Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”. 

      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 aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Centrului de tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi. 

      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 standardului de cost pentru serviciile sociale 
furnizate în Centrul de tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi, 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  49 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii 
serviciilor acordate în cadrul “Centrului de tip Respiro pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilităţi” sau de susţinătorii acestora, 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  50 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi  5, iar în urma votului a fost  
      aprobat  cu unanimitate. 
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PUNCTUL  51 

Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri parcare pentru hotel 
amplasat pe str. Lunii nr. 6, către S.C. Art Aparthotel Lunii 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  52 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii: „Eficientizare energetică a clădirilor 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11.” 

     Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost aprobat     
      cu unanimitate. 
                                                              PUNCTUL  53 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism  “P.U.Z. - Zonă prestări 
servicii şi mică industrie - Construire hală de producţie şi depozitare, Braşov, str. 
Timişul Sec f.n. - zona CET”, beneficiar S.C. HB Leasing S.R.L. 

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

 
PUNCTUL  54 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia de urbanism  a ”Modificare 
parţială tramă stradală P.U.Z. - Centrul Civic Braşov”, iniţiator/beneficiar 
Vasluianu Marinel. 

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

 
                                                              PUNCTUL  55 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism  ”P.U.D. - Construire 
locuinţe colective, str. Stejerişului nr. 30 J Braşov”, având ca  iniţiator/beneficiar pe 
SC Primo Pin SRL. 

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

            
PUNCTUL  56 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ”P.U.D. - Construire 
ansamblu rezidenţial Trepte Living, str. Dihamului - str. Plugarilor, Braşov”, având 
ca iniţiator/beneficiar pe S.C. Trepte S.R.L. 

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

             
PUNCTUL  57 

Proiect de hotărâre privind prelungire perioada  de valabilitate documentaţie 
”P.U.Z. Modificator - str. Nucului - str. Lacurilor - Calea Bucureşti, Braşov”, 
aprobat prin H.C.L. nr. 24/2013. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 şi  5, iar în urma votului a fost aprobat     
      cu unanimitate. 
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PUNCTUL  58 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 115448 Braşov, nr. cad. 115448. 

      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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 128073 Braşov, nr. cad. 1973, nr. top. 10503/3/1/2/9. 

      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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 151264 Braşov, nr. cad. 151264. 

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

     
PUNCTUL  61 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 149937 Braşov, nr. cad. 149937. 

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

 
   PUNCTUL  62 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 145341 Braşov, nr. cad. 145341. 

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

 
PUNCTUL  63 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 133691 (C.F. vechi: 38157), a localităţii Braşov, nr. cad. 
2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14 şi a terenului înscris în C.F. nr. 133713 
(C.F. vechi: 38157), a localităţii Braşov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5. 

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

 
                                                          PUNCTUL  64 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
41/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de 
Rad Florin. 

     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  65 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
43/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de 
Rad Florin. 

     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. 
1068/2012 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Mihai Fira-Alina şi Mihai Florin. 

     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 neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 22, ap. 6, deţinut de 
Panţuru Antonela Elena. 

     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 neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 35, ap. 7, 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  69 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, ap. 6, deţinut 
de Vasiliu Denisa. 

     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 aprobarea repartizării către Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, a apartamentului nr. 1, situat în Braşov, 
str. Molidului nr. 43 A, bl. A. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost  
      aprobat  cu unanimitate. 
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PUNCTUL  71 
Proiect de hotărâre privind acordul refacerii împrejmuirii cu un gard a imobilului 
situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 79, solicitat de Nedelcu Mircea. 

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

         
PUNCTUL  72 

Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane 
fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania 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  73 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 
Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52. 

      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 dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, Calea 
Feldioarei f.n. 

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

 
                                                        PUNCTUL  75 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov,  str. 
Memorandului nr. 13. 

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

 
                                                         PUNCTUL  76 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 570/2017, privind vânzarea 
directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Lungă nr. 75, către Rusu  
Mircea Eugen. 

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

       
PUNCTUL  77 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor 
imobile. 

      Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi  5, iar în urma votului a fost aprobat     
      cu unanimitate. 
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                                                         PUNCTUL  78 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
imobilului situat în Braşov, str. Vulturului f.n. 

      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 pentru respingerea plângerii prealabile formulată de Federaţia 
Asociaţiilor de Proprietari Braşov cu privire la prelungirea termenului prevăzut de  
H.C.L. nr. 442/2015. 
 

 Domnul Viceprimar –   Mihai Costel doreşte să  facă  câteva completări,  
privind punctul retras de pe ordinea de zi,  cel cu preţul ce va f i facturat  
popula ţiei şi consumatori lor noncasnici în termoficare, acesta a fost retras 
pentru că  există  un aviz din partea A.N.R.E.-ului şi va intra într-o şedinţă  
vi itoare, iar  acest aviz a fost  dat  cu nişte  observaţ ii,  în care se recomandă  
demararea de urgen ţă  a  lucrări lor de reabilitare a reţelelor de transport ş i 
distribuţie energie termică ,  exact lucrurile constatate au fost constatate şi de  
A.N.R.E.  
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în urma votului a fost 
aprobat   cu 24 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
      Preşedintele şedinţei - domnul Oprică  Florentin - Adrian declară   
încheiate  lucrările  şedinţei.  
      Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces  verbal,  spre cele legale. 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     SECRETAR,     
     OPRICĂ  FLORENTIN - ADRIAN                ZAMORA MARIA-ANDA 
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