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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   
09  februarie  2018 

 
 
 

     Şedinţa ordinară  a Consiliului Local  al Municipiului Braşov a fost  
convocată  pentru data de 9 februarie 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 instituţiei  şi  publicat  în ziarul “Transilvania Expres” ,  în data de 3 –  4 
februarie 2018. 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov –  Maria Anda Zamora  face 
prezen ţa, din totalul de 27 de consil ieri sunt prezenţi 24. Absentează  dl.  
Barabas Laszlo,  dl.  Sovăială  Ştefan  şi  dl.  Macedonschi Cristian.  
     Precizează  că  şedinţa este statutară  şi se pot lua hotărâri valabile.  
 

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

  
                                               Aprobarea ordinii de zi  

 
         Se supune la vot ordinea de zi  iniţială  cu 27 puncte, 2 puncte retrase ş i  
se aprobă  cu unanimitate.  
 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de  
26 ianuarie 2018 

 
 
         În continuare, preşedintele şedin ţei supune la vot,  procesul - verbal al  
şedinţei din data de 26 ianuarie 2018,  care se aprobă  cu unanimitate.  

 

INTERPELĂRI 
  

 Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian  anunţă  că  a avut 
cereri de la  persoane din afara Consiliului Local care doresc să  ia cuvântul pe 
proiectul de buget, conform Regulamentului se supune la vot dreptul de a lua 
cuvântul şi se votează  astfel,  11 voturi pentru, 11 împotrivă  şi 2 ab ţineri.  
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 Domnul consilier Ungar Arnold –  precizează  că ,   dezbaterea de ieri cu 
privire la proiectul de buget nu întruneşte condiţi ile legale pentru a fi o 
dezbatere conform legii,  ci a fost un simulacru, n-a fost o dezbatere publică .   
  

 Domnişoara Consilier –  Roxana Cojocea    informează  că ,  are  un 
amendament pentru punctul nr.  6 de pe ordinea de zi şi o propunere pentru 
punctul nr.  15 de pe ordinea de zi,  astfel ca, amendament, propune ca de la  
bugetul local să  se aloce aceeaşi sumă  de bani care se va colecta de la  
hotelieri în vederea promovării ş i dezvoltări i turismului pe raza Municipiului  
Braşov,  iar pentru punctul nr.  15 se adresează  conduceri i Clubului Corona, 
conducerii Teatrului Arlechino, conducerii Grădinii Zoologice şi Centrului de 
Agrement Poiana Braşov cu propunerea ca toate aceste instituţii să  
pregătească  materiale în care să  descrie activi tăţi le pe care le desfăşoară ,  în 
aşa fel,  încât să  fie atractive pentru copii ş i părinţi,  iar acestea să  fie  
introduse în cele 4500 de ghiozdane care urmează  să  fie înmânate la începutul  
anului şcolar.  
  

 Doamna Consilier –  Ferghete Ţop Floriana Carmen  spune că  în 
parcurile Braşovului au început să  apară  din nou câinii vagabonzi, chiar  
duminică  a fost o situaţie destul de delicată ,  patru câini erau în Parcul  
Central,  toţi cei care erau acolo erau înspă imântaţi ,                                                                                                                     
l-a solici tat  pe dl.  director Aldea, un echipaj,  a venit a  luat legătura cu cei  
care se ocupă  de câinii fără  stăpân ş i  doreşte ca din partea executivului  
Primăr iei să  ţină  cont de această  problemă  şi să  se gestioneze aşa cum trebuie,  
şi să  nu se spună  că  sâmbăta ş i duminica nu există  la Serviciul  Pentru  
Gestionarea Câinilor Fără  Adăpost nimeni. Şi în Parcul  Trandafirilor  este 
aceeaşi problemă  şi în Parcul Ursu şi în Noua. 
  
       Domnul Consilier -  Ungar Arnold   „…  eu vreau să  clarific, înainte de 
a spune ce aveam eu de spus, să  clarif icăm un lucru, eu am înţeles, cred că  aşa 
au înţeles toţi cei de aici,  din sală ,  care sunt consilieri vechi, cum sunteţ i  
dumneavoastră ,  de paisprezece ani,  că  noi am votat dacă  dăm cuvântul unor 
cetăţeni simpli,  ai oraşului,  nu am votat dacă  dăm cuvântul  unui deputat sau 
unui senator, pentru că  domnul de aici ,  pe care eu îl văd prima dată ,  deci nu 
am nici o înţelegere cu dânsul ca şi om sau ca şi grupare politică ,  dânsul are 
dreptul după  lege să  ia cuvântul,  nu trebuie să- i dăm noi dreptul să  voteze,  
pentru că  dacă  noi facem un vot din acesta, înseamnă  că  comitem un abuz, iar  
eu la abuzuri nu vreau să  fiu parte, pentru că  eu ş tiu ce înseamnă  un 
abuz…Data trecută  am făcut o propunere pentru poliţia  locală ,  să-şi facă  un 
organism de autocontrol,  după  modelul Poli ţiei Na ţionale, şi am făcut o 
propunere care a fost ca nuca în perete, să  folosească  în această  activitate 
consil ierii  sau consilierul juridic pe care îl  au, noi tot timpul când cri ticăm 
poliţia locală ,  îl vedem în faţă  pe cel care e directorul Poli ţiei Locale, dar nu 
ne gândim ce personal i-am lăsat pe acolo, adus pe ce ştiu eu ce criterii,  eu nu 
vreau să  intru în amănunte…  O al tă  problemă ,  o întrebare pe care am mai 
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discutat-o cu dl.  Primar, dar eu o pun acum, că  până  în 04 martie nu mai avem 
altă  şedinţă  de consil iu local şi în 4 martie iarăşi voi fi în Poiană ,  la  
monumentul lui Babeş şi iarăş i o să  mă  întrebe lumea, că  data trecută  am 
promis ceva din însărcinarea şi numele Primarului şi  ce s-a mai întâmplat cu 
treaba asta, şi  pe calea asta public vreau să-i amintesc domnului Primar de  
chestia asta, să  dea dânsul un răspuns,  pentru că  în 4 martie ă ia iar or să  mă  
întrebe, nu-s eu Primarul oraşului,  dânsul ştie ce are de răspuns, ar trebuie să  
răspundă  public, că  degeaba îmi spune numai mie, sau la vreo doi-trei 
arhitec ţi care nu fac ce le spune, pentru că  acel monument trebuie făcut, că  
bani,  din câte ştiu eu, sunt,  şi atunci haideţi  să- l facem, pentru că  multe oraşe 
au monumente, iar valoarea unui oraş creşte şi prin numărul de monumente pe 
care îl are oraşul respectiv, iar la noi este loc de mai bine. Şi ca să  nu intervin 
în timpul discu ţiei despre buget, vreau să  vă  spun un lucru, adică  asta o spun 
pentru cetăţenii oraşului,  pentru că  e bine să  ş tie: acest proiect de buget ne-a  
fost transmis de către  angajaţ ii din Primărie, de personalul  de speciali tate, cu 
vreo zece zile înainte. Însă  ce s-a întâmplat,  asta e o modalitate nouă  de a 
ocoli inclusiv comisiile Consiliului  Local.  Medaliaţ ii,  cei  cu diplomele multe,  
când am prezentat odată  un tabel cu cei care au tot felul de funcţii,  ăştia  sunt  
medaliaţii Consil iului Local,  sunt vreo doi-trei.  Aceştia au discutat săptămâni 
întregi,  am auzit,  cu cei  de la serviciul  buget despre acest buget.  Iar eu nu l-
am văzut nici până  astăzi.  Pentru că  ier i,  la comisie, nu era încă  bugetul,  şi că  
nu e semnat, dar dezbatere publică  s-a făcut, contrar prevederi lor legale, că  
nu se face dezbaterea publică  aşa, se anunţă  dimineaţa la 10,00 şi se face 
după-masa la ora 15,00. Şi atunci eu acest buget nu-l pot vota, pentru că  acest  
buget a fost  avizat de doi-trei medaliaţi ş i care ei  îşi  asumă  bugetul,  n-au 
decât să  şi răspundă  în fa ţa cetăţenilor pentru acest  buget,  pentru că  la  
comisia juridică  bugetul nu a fost,  poate să  scrie în procesul-verbal ce vor,  
pentru că  bugetul n-a fost,  eu am venit la 9,30, am plecat la 11,00 ş i tot nu era 
bugetul,  că  trebuie să-l mai discutăm, să-l mai facem, şi atunci eu vă  atrag 
atenţia,  veţi  spune că  vorbesc în van, nu vorbesc în van, că  vin alegerile  
acum, şi  atunci iarăşi vor începe grupările care sunt în sală ,  aici,  să  se acuze 
reciproc, că  ăla n-a făcut, dar de fapt ce-au făcut, au făcut împreună ,  şi atunci  
să  răspundă  împreună  şi să  refacă  măcar la nivel de consiliu local U.S.L.-ul,  
să  ştim unde suntem. Vă  mulţumesc!”  
  

 Domnul Consilier - Tărăbuţă  Dumitru   informează  că  Braşovul nu 
este construit numai din bulevarde ş i s trăzi principale, iar deszăpezirea a fost  
dezastruoasă ,  nu numai în acest an, ci şi anul trecut,  când suna zi  de zi şi  nu  
răspundea nimeni la telefon, străzile laterale n-au fost deloc deszăpezite, de 
aceea doreşte ca cei care răspund pentru deszăpezire din aparatul  
administrat iv al Primăriei,  să  facă  acest lucru, iar a  doua problemă ,  chiar dacă  
au trecut iar sărbătorile, priveşte  pavazarea oraşului,  ş i o spune de acum, din 
februarie, ca până  în decembrie să  se ia măsuri,  exact cum doamna de la 
D.S.S. a luat măsuri pentru ghiozdan din februarie, să  se ia măsuri pentru 
decembrie, cetăţenii  Braşovului sunt  total nemulţumiţi de pavazarea oraşului  
pe timpul sărbătorilor,  Braşovul nu are numai centru, nu are numai Republicii  
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şi Primăr ie, iar  domnul Primar ne-a spus că  ne dă  câte un brad,  să  se pavazeze 
cartierele.   

 Domnul Consil ier -  Pătraşcu Lucian precizează  faptul  că  strada 
Războieni care face legătura dintre B-dul Griviţei şi strada Mihai Viteazul,  
este de doi ani de zi le neasfaltată ,  atât  strada, cât şi trotuarele, şi doreş te  ca 
în anul 2018 departamentul de special i tate care se ocupă  de străzi să  aibă  în 
vedere şi această  stradă ,  Războieni.   

 Domnul Consilier -  Radu-Iov Constantin  î i răspunde domnului   
Tărăbu ţă ,  că  în cartierul Astra 2 maşinile de deszăpezire au fost de trei ori în  
acel cart ier.   
  

 Domnul Viceprimar –   Mihai Costel   răspunde  cu privire  la  
interpelarea d-rei Roxana Cojocea, că  se va ţine cont şi în momentul în care 
se va implementa programul Primul Ghiozdan, adică  în momentul în care vor 
primi copii i,  atât  la clasele pregăti toare, cât şi la clasa I acele ghiozdane, vor 
fi şi materialele la care s-a făcut referire. 
         De asemenea, legat de interpelarea domnului consilier local Arnold 
Ungar, cu privire la buget,  domnul Viceprimar face precizarea că ,  discuţi ile  
despre întocmirea bugetului şi pentru buget au început cu foarte mult timp în 
urmă ,  el a fost publicat într-o formă  ini ţială ,  într-adevăr nu a fost într-o formă  
finală  cu mai mult timp în urmă ,  dar lucrul acesta nu a fost cauzat de aparatul  
de specialitate din cadrul Primăriei,  sau de persoanele implicate în elaborarea 
acestui buget,  pentru că  Guvernul României,  trebuia să  transmită  nişte  sume, 
standardul de cost per elev, care a apărut  abia în data de 5 februarie în 
Monitorul Oficial,  apoi mai departe Direcţ ia Generală  a Finanţelor Publice 
trebuia să  prezinte per fiecare Unitate Administrativ Teritorială ,  T.V.A.-ul  
pentru cheltuiel ile descentral izate, lucru care a întârziat  finalizarea bugetului,  
iar discuţ iile  preliminare au fost  pe venituri le proprii.  Ţinând cont că  în data 
de 5 a apărut în Monitorul  Oficial  lucrul acesta, şi exista  condiţia  celor 45 de 
zile de aprobare a bugetului propriu, astfel s-a aş teptat ca Guvernul să  emită  
acel act normativ mult mai devreme.  
 Referi tor la interpelarea doamnei consilier Ţop Carmen Ferghete,  
domnul Viceprimar Mihai Costel precizează  că  îl  înlocuieşte  pe domnul 
Viceprimar Barabas care se află  în concediu şi va dispune  măsurile  necesare  
împreună  cu serviciul de specialitate şi se vor face verificările legate de 
deszăpezire pe care le-a solicitat domnul consilier Tărăbuţă  Dumitru.  
 Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian  adaugă  faptul că ,    
 încă  de săptămâna trecută ,  consilierii  locali au avut pe mail,  încă  de luni,  
proiectul de buget, aşa cum era el,  iar modificări mari nu s-au adus. Doamna 
Maria Oprea, confirmă  acest lucru.  

  

 Domnul deputat –  Tudor Benga  „…  Bună  ziua, Tudor Benga este 
numele meu, deputat  USR de Braşov, dacă  ţineţi  minte, am mai venit  o dată  la  



 5

dumneavoastră  în septembrie, în momentul în care era întreaga discuţie despre 
ansamblul American Dream, şi aşa cum vă  spun ş i astăzi ş i v-am spus ş i 
atunci,  am o singură  rugăminte la dumneavoastră ,  anume să  încurajaţi pe cât  
posibil participarea cât mai largă  a cetăţenilor la dezbaterea publică .  Motivul  
pentru care am venit astăzi este că  vin cetăţeni ai Braşovului căt re mine, şi  
îmi spun: domnule, modul în care s-a organizat dezbaterea publică  pe buget,  
nu s-au respectat  anumite prevederi legale, nu s-a respectat intervalul de 30  
de zile în care trebuie să  stea în dezbatere publică ,  nu s-a respectat intervalul  
de 10 zile în care să  fie  acceptate propuneri de proiect,  eu n-am nici pe  
departe atâta experienţă  în administraţia publică ,  cât  ave ţi dumneavoastră ,  
domnul Primar îmi spune că  sunt în eroare şi că  discutăm aici despre 
prevederi ale Legii nr.  215/2001, ci de Legea nr. 267/2006, poate că  sunt eu 
în eroare, dar…”  
 Domnul Primar - George Scripcaru precizează  că  este vorba de  Legea 
273/2006.  
 Domnul deputat –  Tudor Benga  „Un singur lucru, dacă  căt re mine vin 
cetăţenii să-mi spună: domnule, lucruri le sunt anunţate prea din scurt,  noi  am 
fi vrut să  participăm, dar n-am putut,  atunci eu îmi fac datoria ca  
reprezentant,  aşa cum sunteţi  şi dumneavoastră ,  să  vin să  vă  spun acest feed-
back, şi acesta era singurul scop al intervenţ iei mele. Rugămintea mea este în 
spiritul…  cum să  vă  spun eu, al construirii…  un spir it de colaborare şi  
încredere în rândul comunităţii vis-a-vis de deciziile care se iau în cadrul  
Consil iului Local,  poate nu doar să  respectăm litera legii,  dar să  mergem chiar  
şi dincolo de ea, astfel încât toţi cetăţenii să  poată  participa la toate aceste 
dezbateri.  Asta este tot ce am vrut să  vă  transmit.  Mulţumesc frumos!”  
  

 Domnul Primar -  George Scripcaru „v-am dat câteva detalii într-o 
discuţ ie acum”  
 Domnul deputat –  Tudor Benga  „Sigur, sigur! Le voi verif ica şi vă  
mulţumesc frumos! Sunt tot timpul fericit să  învăţ de la alţi oameni din  
administraţ ia publică” .  
 
  Domnul Primar - George Scripcaru precizează  că  nu este nici  o 
problemă  în a răspunde sau în a prezenta sau a expune absolut toate datele 
care sunt necesare, a detaliat un pic mai înainte în privinţa asta multe aspecte 
de natură  procedurală ,  care au fost parcurse şi  dacă  domnul deputat doreşte   şi  
alte amănunte şi alte detali i,  după  şedinţă ,  poate avea loc o discuţie mult mai  
amplă ,  mult  mai detaliată  ş i pe al te chestiuni de natură  procedurală .         S-a 
luat în calcul sugestia care ca şi etapă  procedurală ,  se derulează  în momentul  
de faţă ,  pentru că  orice propunere sau orice sugestie sau orice solicitare care 
vine pe tot parcursul anului  la Primăria  Municipiului Braşov, şi care ţine de o 
chestiune de natură  bugetară ,  care pe parcursul unui an bugetar nu poate să  fie  
structurată  din punct  de vedere f inanciar ş i la elaborarea bugetului pentru  
anul în curs se ţine cont de toate sugesti ile,  toate propunerile sau toate 
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solici tările care vin, fie din partea unor cetăţeni, persoane fizice, asociaţ ii de  
proprietari,  sau alte instituţii publice sau oricine altcineva care are o 
asemenea calitate.  Prin intermediul consilierilor locali care sunt aleşi locali  
şi care au comunicat cu cetăţenii din acest oraş,  s-au  preluat foarte multe 
solici tări şi au fost incluse pe structura de buget pe 2018.  
        Ca urmare a solicitarii de a se crea o platformă  online pe care oricine 
poate s-o acceseze, să  facă  o propunere sau o sugestie pe parcursul etapei,  
serviciul informatic a primit dispoziţie ca să  structureze această  platformă ,  
tocmai în sensul acestui demers. Bugetul are la bază  Legea 273/2006 care  
precizează  etapele ce  trebuie parcurse, ce condiţi i trebuie îndeplinite şi  
adaugă  că  doamna Maria Oprea, şefa Serviciului Buget, are o experien ţă  
deosebită  în domeniu. 
 D-na Maria Oprea –  Şef Serviciu Buget  „Legea nr. 273 cuprinde un 
calendar al  elaborăr ii bugetului  sau al proiectului de buget, care vine şi  
prevede că  în cinci zile de la apariţ ia Legii bugetului de stat ministerul  
comunică  Direcţ iei Generale a Finanţelor sumele pentru UAT-uri,  în alte  cinci  
zile Direcţia Generală  a Finanţelor comunică  sumele căt re primări i ş.a.m.d.  
Acest calendar anul acesta nu a fost respectat,  pentru că  anul acesta, aşa cum 
vă  spunea şi dl.  Viceprimar, nu s-a aprobat costul standard per elev, fapt care  
ducea la calculul pe unităţi administrativ-teritoriale a TVA-ului pentru 
cheltuieli descentralizate. Acest cost standard a apărut în Monitorul Oficial  
publicat pe data de 5 februarie, în condiţiile în care legea bugetului  de stat  a  
apărut pe 2 ianuarie. Deci acest calendar nu a putut fi parcurs în litera legii de 
către nici o unitate administrativ-teritorială  din România, datorită  
întârzierii…  ştim foarte bine că  o perioadă  nici n-am avut Guvern, şi datorită  
întârzierii acestei Hotărâri de Guvern, şi asta oarecum ne-a dat ş i pe noi peste 
cap, pentru că  noi am început discuţ iile pe buget în timp uti l,  să  ne încadrăm, 
dar am discutat strict pe veniturile bugetului local.  Bugetul în ansamblul lui ,  
care cuprinde inclusiv această  sursă  de la bugetul de stat,  considerabilă ,  
aproape 45 de milioane la nivelul  Municipiului Braşov,  a putut f i cuprinsă  în  
bugetul municipiului,  dar abia acum, în ultimele zile” .  
   
 Domnul Primar -  George Scripcaru „Am profitat  de faptul când a fost  
Ministrul Sănătăţii la Braşov ş i am ridicat această  problemă  Guvernului prin 
intermediul  Ministrului  Sănă tăţi i,  ca să  facă  demersurile necesare, să  
comunice de la Ministerul  Finanţelor Publice către Ministerul  Educaţiei  
aceste date care să  f ie transmise Finanţelor Publice Locale, ca Finanţele 
Publice Locale să  ne transmită  nouă  datele, să  completăm structura de buget  
local,  în aşa fel,  încât în condiţiile în care Guvernul ne-a creat o problemă  cu 
minus 75 de milioane la nivelul  Municipiului Braşov, nu puteam să  alocăm 
surse bugetare din venituri proprii pentru plata acestor cheltuieli,  pentru că  nu 
aveam de unde. Şi  dumneavoastră  ca parlamentar în Parlamentul  României ar  
trebui să  ridicaţi  aceste probleme…am făcut în aşa fel,  încât să  ne încadrăm ş i  
în chestiunea procedurală ,  să  zic aşa,  ca şi termen, să  avem şi toate datele 
complete, şi să  răspundem şi acestor necesităţ i la nivelul Municipiului  
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Braşov. Vă  aşteptăm cu orice propuneri,  sugestii,  şi cu idei pentru bunul mers  
al oraşului,  şi din punct de vedere bugetar, dacă  ave ţi,  cu mare –  mare  
plăcere, domnule deputat.  Mulţumesc foarte mult,  nu vreau să  facem dialog 
între noi doi,  putem să  s tăm de vorbă  foarte mult pe tema asta, oricând cu 
mare plăcere. Mulţumesc mult!”  

 Domnul deputat –  Tudor Benga   „Nici eu nu vreau să  vă  re ţin mai 
mult,  vreau să  vă  spun un lucru,  că  dacă  vă  veţi ui ta pe discuţii le din comisia 
de administraţie la care sunt tot timpul…  fac tot ceea ce se poate pentru 
Braşov, veţi  vedea că  şi  la dezbaterile pe Legea Bugetului,  şi  la audierile  
pentru noul ministru al  dezvoltării,  am specificat exact această  problemă ,  cu 
cotele defalcate, cu toată  bulibăşeala pe care au creat-o, şi sunt primul care să  
mă  lupt pentru lucrul acesta. Mai departe, apreciez foarte mult explicaţia pe 
care mi-aţi dat-o dumneavoastră ,  doamnă ,  cred că  este foarte util dacă  lucrul  
acesta este transmis corespunzător şi  către cetăţeni. Repet, singurul meu 
imput este să  aduc aici informaţii pe care cetăţenii mi le aduc mie şi s trict  
înspre un climat cât mai propice de colaborare. Mulţumesc frumos pentru 
timpul acordat,  o zi bună!”  
  

 Doamna Consilier –  Urse Gabriela  doreşte ca la urmă toarea şedinţă  de 
consil iu local domnul deputat să  prezinte iniţiativele legislative.  
 Domnul deputat –  Tudor Benga   „Cu cea mai mare plăcere, vă  aştept  
vinerea viitoare la prezentarea raportului meu de activi tate, sunteţi bineveni ţi  
vineri seara la 6, la Aro. Mulţumesc frumos!”  
 Domnul Consil ier - Arnold Ungar   „Vreau numai să  îndrept o eroare,  
a colegei mele foste, de la buget,  în sensul că  România a avut Guvern 
permanent, n-a rămas fără  Guvern, că  era un prim-ministru interimar” .  
  

 

 
 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ  
 

PUNCTUL 1 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 
2018. 
 

Art.1.  Se aprobă bugetul local al Municipiului Braşov pe anul 2018,  
în sumă de 444.128,00 mii lei la partea de venituri ş i 793.827,63 mii lei 
la partea de cheltuieli, astfel: 
 - pentru secţ iunea de funcţ ionare veniturile sunt în sumă de 
437.684,00 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 451.884,00 mii lei.  
Excedentul secţ iunii de func ţ ionare la 31.12.2017 conform H.C.L. nr. 5  
din 26.01.2018, privind încheierea execuţ iei bugetului local al 
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Municipiului Braşov pe anul 2017, este de 14.200 mii lei, cuprins la  
partea de cheltuieli.  
 - pentru secţ iunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 6.444,00 
mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 341.943,63 mii lei. Excedentul 
secţ iunii de dezvoltare la 31.12.2017 conform H.C.L. nr. 5 din 
26.01.2018 privind încheierea execuţ iei bugetului local al Municipiului 
Braşov pe anul 2017, este de 335.499,63 mii lei, cuprins la partea de 
cheltuieli.  
 Detalierea fiecărei secţ iuni a bugetului local pe capitole,  
subcapitole, t it luri, articole ş i alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 

(Rezultatul votului: 23 de voturi pentru şi o abţinere) 
 
  

„Art.2.  Se aprobă  bugetul instituţ iilor finanţate din venituri proprii  
şi subvenţ ii de la bugetul local pe anul 2018, în sumă  de 168.152,85 mii 
lei la partea de venituri ş i 180.579,54 mii lei la partea de cheltuieli , 
astfel:  
 - pentru secţ iunea de funcţ ionare veniturile sunt în sumă de 
134.887,85 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 146.697,92 mii lei.  
Excedentul secţ iunii de funcţ ionare la 31.12.2017, conform H.C.L.  nr. 6 
din 26.01.2018, privind utilizarea excedentului aferent instituţ ii lor  
publice finanţate în anul 2018 din bugetul Municipiului Braşov, este de 
11.810,07 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.  
 - pentru sec ţ iunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 33.265 
mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 33.881,62 mii lei. Excedentul 
secţ iunii de dezvoltare la 31.12.2017, conform H.C.L.  nr. 6 din 
26.01.2018, este de 616,62 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.  
 Detalierea fiecărei sec ţ iuni a bugetului instituţ iilor finanţate din 
venituri proprii ş i subvenţ ii,  pe capitole, subcapitole, t it luri, articole ş i 
alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

(Rezultatul votului: 23 de voturi pentru şi o abţinere) 
 
 „Art.3.  Se aprobă bugetul centralizat al fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2018, în sumă de 61,00 mii lei la partea de  
venituri ş i 61,00 mii lei la partea de cheltuieli. Indicatorii clasificaţ iei 
bugetare ş i structura acestui buget stabilesc ca acesta să funcţ ioneze  
având numai sec ţ iune de dezvoltare.  
 Detalierea pe capitole, subcapitole,  t it luri, articole ş i alineate se 
regăseşte în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţ ine cineva?”  
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(Rezultatul votului: 23 de voturi pentru şi o abţinere) 
 
 „Art.4.  Se aprobă bugetele de venituri ş i cheltuieli ale instituţ iilor 
şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţ ial din bugetul 
Municipiului Braşov, pe anul 2018, precum ş i numărul maxim de posturi 
care se finanţează în anul 2018 cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate în buget, astfel:  
 Municipiul Braşov        - anexa nr.  
4.01. - 4.02.  
 Direc ţ ia Fiscală Braşov       - anexa 
nr. 5.01.  
 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov 
 - anexa nr. 6.01.  
 Poliţ ia Locală Braşov       - anexa nr.  
7.01. 
 Direc ţ ia Sport ş i Tineret Braşov      - anexa 
nr. 8.01.  
 Filarmonica Braşov       - anexa nr.  
9.01. 
 Teatrul pentru copii “Arlechino” Braşov    - anexa 
nr. 10.01.  
 Opera Braşov        - anexa nr.  
11.01.  
 Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov     - anexa 
nr. 12.01.  
 Direc ţ ia de Servicii Sociale Braşov     - anexa 
nr. 13.01. - 13.03.  
 Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov    - 
anexa nr. 14.01.  
 Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov    - anexa 
nr. 15.01.  
 Grădina Zoologică Braşov      - anexa nr.  
16.01.  
 Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov  - 
anexa nr. 17.01.  
 Serviciul Public Local de Termoficare Braşov    - 
anexa nr. 18.01.  
 Serviciul Public Local Salvamont Braşov    - anexa 
nr. 19.01.  

(Rezultatul votului: 23 de voturi pentru şi o abţinere) 
 
 „Art.5.  Se aprobă bugetele de venituri ş i cheltuieli ale instituţ iilor 

publice, finanţate integral din bugetul Municipiului Braşov ş i din 
venituri proprii pe anul 2018, astfel:  
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 Centrul Jude ţean de Excelenţă Braşov     - anexa 
nr. 20.01.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Braşov    - 
anexa nr. 21.01. - 21.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Braşov    - 
anexa nr. 22.01. - 22.02.  
 Grădiniţa cu program normal nr. 4 Braşov    - anexa 
nr. 23.01.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 Braşov    - 
anexa nr.24.01. - 24.02 
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Braşov    - 
anexa nr. 25.01. - 25.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 Braşov    - 
anexa nr. 26.01. - 26.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 Braşov    - 
anexa nr. 27.01. - 27.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 10 „Primii paş i” Braşov  - 
anexa nr.28.01-28.02 
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 „Căsuţa Bucuriei” Braşov  
 - anexa nr. 29.01. - 29.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Braşov    - 
anexa nr. 30.01. - 30.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 Braşov    - 
anexa nr. 31.01. - 31.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 Braşov    - 
anexa nr. 32.01. - 32.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 „Martinică” Braşov  - 
anexa nr. 33.01. - 33.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 „Dumbrava Minunată”  
Braşov  - anexa nr. 34.01. - 34.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 „Boboceii” Braşov  - 
anexa nr. 35.01. - 35.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Braşov    - 
anexa nr. 36.01. - 36.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 „Micul Prinţ” Braşov  - 
anexa nr. 37.01. - 37.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 „Dinţ isorii de lapte” Braşov 
 - anexa nr. 38.01. - 38.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 24 Braşov    - 
anexa nr. 39.01. - 39.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 25 „Lumea copiilor” Braşov 
 - anexa nr. 40.01. - 40.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 26 „Junior” Braşov   - 
anexa nr. 41.01. - 41.02.  
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 Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 Braşov    - 
anexa nr. 42.01. - 42.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Braşov    - 
anexa nr. 43.01. - 43.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov    - 
anexa nr. 44.01. - 44.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 34 Braşov    - 
anexa nr. 45.01. - 45.02.  
 Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Braşov    - 
anexa nr. 46.01. - 46.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 1 Braşov      - anexa 
nr. 47.01. - 47.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 2 ”Diaconu Coresi” Braşov   - 
anexa nr. 48.01. - 48.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov   - 
anexa nr. 49.01. - 49.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov      - anexa 
nr. 50.01. - 50.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 6 “Iacob Mureşianu” Braşov   - 
anexa nr. 51.01.  
 Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov      - anexa 
nr. 52.01. - 52.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 9 “Nicolae Orghidan” Braşov   - 
anexa nr. 53.01. - 53.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 11 “Şt.  O Iosif” Braşov    - 
anexa nr. 54.01. - 54.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov     - anexa nr.  
55.01.  
 Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov     - anexa nr.  
56.01. - 56.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 14 Braşov     - anexa nr.  
57.01. - 57.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov     - anexa nr.  
58.01. - 58.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov     - anexa nr.  
59.01. - 59.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov     - anexa nr.  
60.01. - 60.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Braşov  - 
anexa nr. 61.01. - 61.02.  
 Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov     - anexa nr.  
62.01. - 62.02.  
 Colegiul Na ţ ional „Andrei Şaguna” Braşov    - anexa 
nr. 63.01. - 63.02.  
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 Colegiul Na ţ ional „Dr. Ioan Meşotă”  Braşov    - 
anexa nr. 64.01. - 64.02.  
 Colegiul Na ţ ional „Unirea” Braşov     - anexa 
nr. 65.01. - 65.02.  
 Colegiul Na ţ ional de Informatică ”Gr. Moisil„  Braşov   - 
anexa nr. 66.01. - 66.02.  
 Colegiul Na ţ ional “Aprily Lajos“  Braşov    - anexa 
nr. 67.01. - 67.02.  
 Colegiul de Şt iinte ale naturii „Emil Racoviţă” Braşov   - 
anexa nr. 68.01. - 68.02.  
 Liceul „Andrei Mureşanu“  Braşov     - anexa 
nr. 69.01. - 69.02.  
 Colegiul de Şt iinţe „Grigore Antipa”  Braşov    - 
anexa nr. 70.01. - 70.02.  
 Liceul cu Program Sportiv Braşov     - anexa 
nr. 71.01. - 71.02.  
 Liceul Voca ţ ional de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” Braşov 
 - anexa nr. 72.01. - 72.02.  
 Liceul Voca ţ ional de Muzică “Tudor Ciortea” Braşov   - 
anexa nr. 73.01. - 73.02.  
 Liceul Teoretic „Johanes Honterus”      - anexa 
nr. 74.01. - 74.02.  
 Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Braşov    - anexa 
nr. 75.01. - 75.02.  
 Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov     - 
anexa nr. 76.01. - 76.02.  
 Colegiul Tehnic Energetic “Remus Rădule ţ” Braşov   - 
anexa nr. 77.01. - 77.02.  
 Colegiul Na ţ ional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov  
 - anexa nr. 78.01. - 78.02.  
 Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov    - anexa 
nr. 79.01. - 79.02.  
 Şcoala Profesională Germană „Kronstadt” Braşov   - 
anexa nr. 80.01. - 80.02.  
 Colegiul „Nicolae Titulescu” Braşov     - anexa 
nr. 81.01. - 81.02.  
 Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov     - 
anexa nr. 82.01. - 82.02.  
 Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov  - 
anexa nr. 83.01. - 83.02.  
 

(Rezultatul votului: 23 de voturi pentru şi o abţinere) 
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„Art.6.  Se aprobă Programul de investiţ ii publice al Municipiului 
Braşov, cu finanţare din bugetul local, bugetul instituţ iilor finanţate din 
venituri proprii ş i subvenţ ii ş i bugetul fondurilor externe nerambursabile, 
conform anexelor nr. 84.01. - 84.06., care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

(Rezultatul votului: 23 de voturi pentru şi o abţinere) 
 
 „Art.7.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.  
  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,2, 3, 4, 5, 6 si 7,iar 
în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi o abţinere.  

 
 

PUNCTUL 2 
 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. 
RIAL S.R.L. Braşov pentru anul 2018. 

  
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. 
 

PUNCTUL 3 
    

      Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. 
RAT BV S.A. pentru anul 2018. 

 
             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.  

 
 

 
PUNCTUL 4 
 

      Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2018. 

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

 
  

            PUNCTUL 5  –   RETRAS  
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. 
Tetkron S.R.L. pentru anul 2018. 
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PUNCTUL 6 
 

 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a 
Municipiului Braşov, pentru anul 2018. 

 
      Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 3 si 5, cu 
amendamentul d-rei Cojocea Roxana, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate.  

 
  

PUNCTUL 7 
 

     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013, republicată, privind 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale 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 
Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov. 

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

 
  

PUNCTUL 9 
 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru producerea energiei 
termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi respectiv tarifele 
pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, pe bază de 
gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov în Municipiul 
Braşov. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 10 
 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţie: „Construire Creşă în Braşov, str. Apollo, f.n.” 

 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 11 
 

         Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 203/2013, 
republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 12 
 

           Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Filarmonicii Braşov. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 13 
 

           Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile 
care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2018. 
  
         Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi o ab ţinere. 

 
 

PUNCTUL 14 
 

          Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile 
sociale la nivelul Municipiului Braşov, pe anul 2018. 

 
        Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi o ab ţinere. 

 
  
PUNCTUL 15 
 

           Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2018 - 2019 a 
pachetului cu rechizite şcolare ,,Primul ghiozdan”. 
    
         Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
PUNCTUL 16 
 

         Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale ale 
Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale Tetkron S.R.L. 
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          Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi o ab ţinere. 

 
 

PUNCTUL 17 - RETRAS 
 

         Proiect de hotărâre privind  normarea numărului minim de locuri de parcare 
pentru noile construcţii de locuinţe în Municipiul Braşov. 
  

 
PUNCTUL 18 
 

          Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire casă, 
împrejmuire teren şi garaj, str. Fagurului nr. 12 G, Braşov”. 

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

 
PUNCTUL 19 
 

             Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism„P.U.D. - Construire 
locuinţă, împrejmuire şi garaj, str. Fânului f.n., Braşov”. 

  
           Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
PUNCTUL 20 
 

             Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub                             
nr. 1082/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Muntean Ilie şi Muntean Ana. 

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

 
 
PUNCTUL 21 
 

             Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 241/2005, având ca obiect 
diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în 
proprietatea privată a Municipiului Braşov, a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie. 

 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 22 
 

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

PUNCTUL 23 
 

          Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinut de Zacker 
Arnold Mihail. 

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

PUNCTUL 24 
 

    Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Calea 
Poienii f.n. 
 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat  de  Comisii le 1 si  5, iar  în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
PUNCTUL 25 
 

      Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Lânii f.n. 
 

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

PUNCTUL 26 
 

         Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a păşunilor 
proprietatea Municipiului Braşov. 

 
         Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 si 6, iar comisii le 
1 şi 5 au avizat cu următorul amendament „presedintii comisiilor 1 si 5 sau un 
înlocuitor al acestora”,  iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi  pentru şi  
o abţinere. 
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PUNCTUL 27 
 

         Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 572 din 27.10.2017, privind 
declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind 
imobilul situat în Braşov, str. Zizinului nr. 115 - 119. 

 
     Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
           
                                                                   
            Preşedintele şedinţei - domnul Oprică  Florentin - Adrian declară   
încheiate  lucrările  şedinţei.  
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces  verbal,  spre cele  
legale.  
 
 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     SECRETAR,     
     OPRICĂ  FLORENTIN - ADRIAN                ZAMORA MARIA-ANDA 
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