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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   
21  martie   2018 

 
 
 

     Şedinţa ordinară  a Consiliului Local  al Municipiului Braşov a fost  
convocată  pentru data de 21 martie 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 inst ituţiei şi publicat în ziarul “Monitorul Expres” ,  în data de 16  
martie  2018. 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov –  Adriana Goran face 
prezen ţa, din totalul de 27 de consil ieri sunt prezenţi iniţial 23. Absentează  
dl.  consilier Duţu Tudor Alexandru,   dl.  consilier Toro Tamaş ş i  d-na 
consil ier  Donosă  Adina, (fără  participarea domnului consilier  Bucur Ciprian 
–  Ionuţ).  
     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.  

  
                                               Aprobarea ordinii de zi  

 
         Se supune la vot ordinea de zi cu 67 puncte şi se aprobă  cu unanimitate.  
 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de  
09  februarie  2018 

 
 
         În continuare, preşedintele şedin ţei supune la vot,  procesul - verbal al  
şedinţei din data de  09 februarie  2018,  care se aprobă  cu 22 de voturi pentru 
şi o abţinere (domnul consil ier Şovăială  Şerban).  

 

 

INTERPELĂRI 
 

Preşedintele şedinţei  - dl.  Oprică  Florentin-Adrian  întreabă  dacă  
sunt declaraţ ii poli tice, interpelări şi pentru că  mai există  o  cerere din partea 
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unei persoane din afara Consil iului Local,  reprezentant U.S.R  supune la vot  
posibilitatea de a-i da cuvântul domnului Bucur iar rezultatul votului a fost 19 
împotrivă  şi 4 pentru, respectiv,  domnul consilier Ungar, domnul consilier  
Macedonschi, domnul consilier Şovăială  şi domnul consilier Cuibar.  

 
         Domnul consilier Ungar Arnold   doreşte să  fie trecut nominal    
că  a fost de acord ca un reprezentant al unui part id parlamentar să  vorbească  
în faţa consiliului local.  
         Domnul Viceprimar –   Mihai Costel - „Stima ţi colegi,  aş dori,  cu 
permisiunea dumneavoastră ,  să  dau citire unei declaraţii,  o declara ţie cu 
valoare morală  şi simbolică ,  ţinând cont de proximitatea datei de 27 martie,  
dată  la care vom marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Regatul,  lucru 
care a reprezentat primul pas în Unirea Mare din 1918. Eu o să  mă  ridic în 
picioare, dacă-mi permiteţi :  

În data de 27 martie 1918, sărbătorim un veac de când Basarabia a 
revenit la patria –  mamă ,  prin votul is toric al sfatului ţăr ii.  Astfel,  Moldova  
de peste Prut,  teri toriul românesc anexat în mod samavolnic în 1918 de către  
imperiul ţarist,  a devenit prima dintre provinciile istorice ale ţării care s-au  
unit cu România. Anul 1918 a fost anul în care dorinţa de unire s-a dovedit  
una generală ,  cerută  de numeroase cercuri  politice, comitete şi adunăr i  
populare. Constantin Stere, într-un discurs ţinut  în acea zi memorabilă ,  a  
produs o vie emoţie,  rostind următoarele cuvinte, ci tez: astăzi trebuie să  
hotărâm ceea ce va avea o importanţă  hotărâtoare, extraordinară ,  asupra  
soartei viitoare a poporului nostru. Mersul de fier al is toriei pune asupra 
umerilor noşt ri o răspundere pe care noi n-o putem ignora cu nici un fel de 
sofisme. Declaraţia de unire de la acea vreme a fost primită  cu mult entuziasm 
de românii din toate colţurile lumii şi importanţa ei a fost una determinată  de 
marele pas care urma să  se înfăptuiască  peste doar câteva luni,  Marea Unire 
de la 1 decembrie 1918. Din nefericire, bucuria reîntregirii ţării şi neamului  
românesc avea să  fie umbrită  de infamul pact Ribbentrop-Molotov, din 1940,  
când regimul sovietic a anexat Basarabia Rusiei.  Foarte important este faptul  
că  Statele Unite ale Americii recunosc în 1991 prin Rezolu ţia 148 a Senatului  
Statelor Unite dreptul reunificări i Moldovei cu România. În anul centenarului 
Marii  Uniri din 1918 există  în ambele state româneşti  o puternică  voinţă  
populară  a testată  printr-o serie semnificativă  de manifestări atât  culturale,  cât  
şi poli tice, dedicate marelui eveniment de acum un secol. La acest moment,  
mai bine de 100 de consilii locale şi raionale de dincolo de Prut şi-au 
exprimat deja dorinţa de reunire cu România. Declaraţi ile simbolice de 
reunificare cu Republica Moldova    au fost ş i semnate şi de administraţii din 
mai multe jude ţe din România, cum ar fi Iaşi,  Constanţa, Prahova, Buzău, 
Timiş.  Este un semn că  unirea Basarabiei cu România a rămas vie în 
conşti inţa celor două  popoare, care de fapt întotdeauna au reprezentat aceeaşi  
naţiune, despărţite doar de un râu ş i de interese geopolitice, stră ine de idealul  
nostru. Considerăm că  ş i noi,  reprezentanţii comunităţii braşovene, oraş care a 
avut contribu ţii atât de importante pentru parcursul istoric şi unionist al  
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acestei  ţări,  nu putem în anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri  să  nu ne 
afirmăm voinţa de reîntregire a neamului ş i a României  mari.  Drept pentru  
care, stimaţi colegi,  propun adoptarea prezentei declaraţii de reunire cu 
valoare moral-simbolică ,  după  cum am spus la început, pentru susţinerea 
drepturilor inalienabile ale naţiunii române, oricând ş i pretutindeni, faţă  de 
toate celelalte naţiuni ale lumii.  Mul ţumesc!”   

Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian  doreşte să  supună  
atenţiei un vot simbolic al acestei declaraţii.  

Domnul consilier Ungar Arnold propune să  nu se adopte un vot 
simbolic, care n-are nici o valoare, ci materialul prezentat s-ar putea prinde,  
dar nu se poate face acum, în 5 minute, un proiect de hotărâre prin care 
Braşovul, prin reprezentanţii săi democratic aleşi,  îşi manifestă  dorinţa, şi  
vom fi de acord cu ce fac fraţii noştri din Basarabia.   

        Domnul Viceprimar –   Mihai Costel -  „Este foarte corect ceea ce zice 
domnul consilier Arnold Ungar, pentru urmă toarea şedinţă  putem să  adoptăm 
un astfel  de material,  iar  astăzi,  ca prim pas faţă  de această  declaraţie,  să  
acordăm votul de susţinere simbolică  a declaraţiei,  urmând ca această  
declara ţie  să  se materializeze într-un act administrat iv, ţinând cont că  suntem 
şi în proximitatea datei de 27 martie.  

 Pentru că  eu îmi doresc ca această  declaraţie,  cei care vor acorda acest  
vot simbolic, după  aceea vom vedea cine o va adopta, doresc ca fiecare 
consil ier local să  semneze pe această  declaraţ ie,  ea va fi înrămată  şi va f i pusă  
în sala de consiliu local” .  
         Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian  supune la vot  
propunerea, iar în urma votului a fost aprobată cu unanimitate. 

Totodată  preşedintele şedinţei precizează  faptul că ,  săptămâna trecută  a  
asistat la un fenomen îngrijorător în ceea ce înseamnă  gestiunea unei situaţ ii  
de criză  de la Compania Apa, când nu se ştia dacă  apa este bună ,  dacă  este 
infestată ,  consider că  a  avut de suferit  comunicarea şi doreş te ca Primăria să  
facă  un audit şi se va discuta dacă  este necesară  ş i o comisie din rândul 
consil ierilor locali,  să  se întâlnească  cu reprezentanţi i în Consil iul de 
administraţ ie şi cu directorii.  

Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian - „Bună  ziua în primul rând, am 
şi eu trei interpelăr i pe ziua de astăzi,  prima interpelare se referă ,  la  fel  ca şi  
colegul meu, la Compania Apa, doresc şi eu ca săptămâna viitoare să  ne 
întâlnim cu reprezentan ţii companiei  Apa, să  vedem exact  ceea ce s-a  
întâmplat  săptămâna trecută ,  că  nu este normal ca t imp de câteva zile  
braşovenii  să  nu aibă  apă  potabilă  la  robinet,  din punctul meu de vedere a fost  
o comunicare defectuoasă ,  ştim cu toţ ii că  majoritatea acţ ionarilor sunt din 
partea Primăriei Braşov şi din partea Consil iului Judeţean, n-am văzut nici  
din partea lor nici un fel  de comunicare cu privire la acest subiect,  într-adevăr  
este necesar un control la Compania Apa, ştim cu toţii că  avem, suntem în top 
în ţară  cu privire la preţul apei în Municipiul Braşov, ştim cu toţii că  atunci  
când am discutat de micşorarea preţului apei ni s-a spus faptul că  s-au făcut 



 4

foarte multe modernizări în companie, şi atunci,  dacă  avem foarte multe 
modernizări ş i investiţii în această  companie de ce să  a jungem în situaţia să  
nu mai avem apă  potabilă  la  o simplă  ploaie mai abundentă? Deci prin urmare 
doresc şi eu un control la această  companie şi să  ne întâlnim cu reprezentan ţii  
din conducerea Companiei Apa.  

A doua interpelare se referă  la partea istorică  a Braşovului,  şi anume la 
anumite obiective turistice, aici doresc să  vorbesc despre Turnul Alb ş i  
Turnul Negru, care din păcate vedem de ani de zile că  situaţia nu este deloc 
bună ,  pe an ce trece, pe an ce trece acolo totul se degradează  şi vreau să  ştiu  
şi eu din partea Primăriei Braşov si tuaţia juridică  în care se află  aceste 
obiective turistice, pentru braşoveni ş i cine administrează  aceste turnuri ca să  
luăm măsurile mai departe. Cu privire la a treia interpelare se referă  din nou 
la strada Nicolae Cantacuzino, aproape de Şcoala nr. 5, am mai făcut această  
interpelare de mai multe ori,  din păcate văd că  din partea Primăriei nu se ia  
nici un fel de măsură ,  chiar nu se găseşte cineva să  discute cu firma de 
salubritate să  mute programul de ridicare a gunoiului menajer din zona 
respectivă? Mi se pare o l ipsă  de interes fa ţă  de Primăr ie, că  acolo vorbim 
despre siguranţa cetăţenilor şi a copii lor care trec în fiecare zi lunea, la 8 
dimineaţa să  meargă  la şcoală .  Îmi pare rău că  până  acum nu s-a făcut nimic 
în acest sens şi voi readuce acest subiect de fiecare dată  de câte ori am ocazia.  
Vă  mulţumesc foarte frumos!”  

Domnul Sorin Toarcea - „Turnurile, după  cum ştiţ i,  sunt la Consiliul  
Judeţean în administrare, ele sunt pe acea hotărâre de Guvern şi  în inventarul  
lor ş i în inventarul  nostru, ei au adoptat încă  de anul trecut  o Hotărâre de 
Consil iu Judeţean privind radierea din inventarul lor,  se aşteaptă  de către ei  
Hotărârea de Guvern, de modificare a Patr imoniului,  după  ce va fi adoptată  
acea Hotărâre de Guvern vor putea să  treacă  efectiv în administrarea 
municipalităţii.  Până  atunci,  va trebui să  vorbiţi cu cei de la Consil iul  
Judeţean ş i noi am făcut numeroase demersuri pe lângă  e i pentru că  sunt  nişte  
monumente reprezentative pentru Braşov, nu doar turnurile, sunt  mai multe, ş i  
ziduri le, din păcate asta este situaţia la  acest moment” .  

Domnul Consilier - Ungar Arnold -„Numai o precizare, să  nu plece 
lumea…  nelămurită .  Noi nu putem prelua acele obiective, domnul Primar a 
explicat treaba asta odată ,  că  n-avem hotărâri  de consiliu local.  Acum 
problema se pune noi adoptăm hotărârea de consiliu local de preluare înainte  
de a apare Hotărârea de Guvern sau invers? Cum e? Că  e o doamnă  aici care 
ştie amănunte” .  

D-na Georgeta Souca - „Acele bunuri au fost în dublă  evidenţă ,  şi la  
noi şi  la  jude ţ.  Din punct de vedere al  Cărţi i Funciare…  deci  compararea de 
titluri este clară ,  dar din punct de vedere administrativ trebuie să  fie revocate 
acele poziţii din Hotărârea de Guvern, pentru a rămâne într-un singur inventar  
şi a se proceda la procesul-verbal de predare-primire între judeţ  şi municipiu.  
Hotărârea de Consil iu Judeţean a fost emisă  în urmă  cu câteva luni,  s-a făcut 
procedura de promovare a Hotărârii de Guvern de modificare a anexei 1 la  
H.G. nr. 972 care în prezent se află  în faza de obţinere de avize pe la  
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ministere, pentru a intra în şedinţa de Guvern.  Ştiu că  au fost făcute 
demersuri şi la Secretariatul General  al Guvernului,  dar mai mult este o 
procedură  administrativă  care trebuie respectată” .  

 
 
Domnul Primar - George Scripcaru –  precizează  că  s-a făcut adresă  de 

înaintare la Secretariatul General al Guvernului  de aproape şapte, opt,  zece 
luni de zile, s-a revenit acum două  săptămâni şi s-a solicitat introducerea pe 
ordinea de zi a primei, a doua, a treia şedinţă  de Guvern a acestui proiect de 
hotărâre care să  modifice, să  completeze Hotărârea de Guvern nr. 972 din 
2002, nu se poate interveni la nişte imobile care sunt în momentul de faţă  în 
administrarea Consiliului Jude ţean, acesta trebuie să  aibă  grijă  să  le întreţină ,  
să  le administreze, să  le gestioneze, până  în momentul când apare această  
Hotărâre de Guvern. S-a solicitat Consiliului Jude ţean să  facă  acest lucru, s-a 
creat o comisie mixtă  la nivelul municipiului  şi  la  nivelul Consiliului  
Judeţean, a fost pe teren, s-a întocmit  acest inventar ş i s-a constatat că  sunt  
mari probleme pe această  zonă ,  urmând ca dumnealor să  facă  şi un inventar în 
propria structură  de contabili tate, pentru că  acolo au fost nişte situa ţii care    
s-au derulat  de-a lungul timpului,  astfel se va solicita  Prefectului să  facă  
demersurile  aşa cum sunt de făcut din punct de vedere al reprezentantului  
Guvernului în teritoriu.  

Referi tor  la Compania Apa,  s-a solicitat în scris să  se facă  o prezentare 
a situaţ iei,  la nivelul Companiei Apa este o problemă  de comunicare, nu s-a  
gestionat si tuaţ ia de criză ,  care a fost evidentă ,  s-a luat legătura cu ei să  
prezinte un raport.  Domnul Primar  doreşte,  pentru că  s-a primit chiar  înainte 
de şedinţă ,  să  fie transmis la  fiecare consilier în parte şi  poate că  s-ar  impune,  
ca la  nivelul Consiliului Local,  poate în şedinţa urmă toare, Compania Apa să  
fie invitată  la şedinţă  ş i să  dea un răspuns sau anumite detalii.  

„Am văzut că  mi s-a cerut să  fac eu, să  demit directori de la companie,  
nu Primarul demite un director şi directorul sau directorii la o companie sunt 
stabil iţi printr-o procedură  legală…  Eu nu reuşesc să  sancţ ionez un funcţionar 
din Primărie, dar un director de la Compania Apa, unde noi suntem parţial,  să  
spun aşa, ac ţionari,  sigur că  sunt  probleme care trebuie discutate, sigur că  
trebuie să  fie o discuţie făcută  din punct de vedere a ceea ce înseamnă  
infrigementul începând cu 2018 pe canalizare, la care România este parte, să  
spun aşa, sigur că  sunt câteva lucruri de discutat acolo, ca să  existe o 
priori tizare a investiţii lor companiei  Apa, în primul rând în Municipiul  
Braşov,  pentru că  din municipiu vine marea sursă  de venit ş i de profit  a  
Companiei Apa, în raport cu celelalte  U.A.T.-uri din judeţ,  unde Compania 
Apa desfăşoară  act ivitate. Este o problemă  pe care am sesizat-o şi la  
conducerea Consiliului Judeţean, că  se impune ca la nivelul Companiei Apa să  
existe o analiză  din partea şi a municipiului şi a Consil iului Jude ţean  
împreună ,  să  vedem, poate sunt lucruri care trebuie discutate şi  trebuie 
rezolvate într-un fel sau altul.  Şi poate că  n-ar strica ca din partea Consil iului  
Local să  stabili i un număr de consil ieri,  ce ştiu eu, să  purtăm aceste discuţi i  
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cu cei de la  Compania Apa, într-o şedinţă  care poate să  aibă  doar acest  
subiect,  de analizat şi de discutat cu Compania Apa” .  

 
D-ra Consilier –  Crivineanu Alexandra   doreş te să  atragă  atenţia  

executivului Primăr iei să  abordeze cu mare responsabil itate problemele 
sesizate de cetăţenii care locuiesc în zona reziden ţială  Tractorul  - Coresi,  să  
se accelereze măsurile  care trebuie luate, mai ales asfal tarea străzilor sau  
pietruirea lor,  de asemenea, iluminatul public este o mare problemă  în zona 
aceea, pe lângă  traficul de coşmar, praful,  de asemenea, va ruga şi poliţia  
locală  să  ia  măsurile  necesare, ori  de câte ori este nevoie, cu privire la  
constructorii de acolo, să  menţină  curăţenia ş i să  aplice acele perdele umede,  
împotriva prafului,  de asemenea, locuitorii de acolo se plâng de faptul că  între 
Mall-ul Coresi şi Benzinăria Rompetrol nu există  nici un fel de trotuar,  
aceeaşi situa ţie se regăseşte între capătul de linie al transportului public şi  
strada Nicolae Labiş,  de asemenea, lipsesc spaţ iile verzi,  deş i dezvoltatorii au 
vândut apartamentele, promiţând ş i acele spaţii verzi şi locuri de joacă .  

Domnul Viceprimar –  Barabas Laszlo  adaugă  că  e o zonă  de 
dezvoltare cu o dinamică  de nebănuit până  acum câţiva ani,  conducerea 
Primăr iei Braşov a avut discuţ ii cu toţi  investitorii din zonă ,  domeniul public 
încă  nu este reglementat,  iar Primăria nu poate investi bani în domeniul  
privat,  i luminatul  se face tot pe domeniul public, nu pe domeniul privat.  Sunt 
foarte multe probleme vis-a-vis de proprietatea terenuri lor,  sunt foarte mulţ i  
care au vândut terenurile, au vândut apartamentele, au plecat şi -au lăsat totul  
vraişte,  în urma discuţi ilor cu investi torii,  au înţeles care sunt necesităţile  
zonei şi colaborează ,  s-au făcut pietruiri,  iar Poli ţia Locală  a avut, cel  puţ in 
în luna februarie, 60 de amenzi pentru nerespectarea liberei treceri,  
murdăr irea domeniului public, parcare necorespunzătoare. 

Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian  „Bun! Pentru că  
cel puţin administrativ şi eu răspund de acest cartier Tractorul,  pe lângă  
cartierul Bartolomeu, au fost discuţii  pe care le-am avut cu reprezentanţii  
Primăr iei,  datorită  demersurilor noastre avem singurele secţ ii de Poliţie de  
cartier,  atât în Bartolomeu, cât şi în Tractorul,  şi secţ ia de poliţie locală  ş i-a  
făcut simţită  prezenţa,  am fost  personal  când domnul Viceprimar şi  cu domnul 
Primar au avut discuţi i nenumărate cu nenumărate cu dezvoltatori i din zonă ,  
vreau să-i aduc la cunoş tinţă  domnişoarei consil ier că  din si tuaţi ile studiate 
regimul juridic doar la două  s trăzi  sunt mici,  sunt rezolvate în totali tate, în 
rest nu, ceea ce, cum spunea ş i domnul Viceprimar, ca să…  municipalitatea,  
Primăr ia,  în imposibilitatea de a investi în acea zonă ,  deci Primăr ia cunoaşte  
aceste probleme, încearcă  să  le  rezolve în limitele legale pe care le  poate 
face. Domnul Viceprimar?”  

Domnul Viceprimar –  Barabas Laszlo   adaugă  că  au fost demarate 
toate studiile de fezabilitate pentru toate străzile din zonă ,  dar asta nu 
înseamnă  că  se va rezolva situa ţia până  ele nu sunt cedate domeniului public.  
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Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian  „Totodată  public 
a şi apărut,  noi când am primit în proprietate cele două  terenuri în care 
puteam să  facem creşa şi grădini ţa mult necesară  în acest cartier  nou, ne-am 
mişcat foarte repede, am făcut tema de proiectare, studiile de fezabilitate sunt 
în procedură  şi sperăm să  intrăm anul acesta ş i cu începerea execu ţiei.  Deci se 
mişcă  lucruri le în cart ierul Tractorul,  mai ales în partea nouă .”  

Domnul Consil ier -  Tărăbuţă  Dumitru  aduce la cunoştin ţă  o 
propunere a cetăţenilor din Stupini,  de pe strada Fundăturii de la  blocurile de  
la Inst itutul Cartofului,  întrucât în urma refacerii carosabilului în locurile de 
parcare şi  a celorlalte  spaţ ii verzi  s-au scos toate garduri le vii,  astfel  
adresează  rugămintea ca  serviciile de specialitate din cadrul Primăriei,  să  
planteze gard viu în acea zonă ,  pentru a preîntâmpina montarea gardurilor  
metalice în zonă ,  sau dacă  nu, să  se facă  aprovizionarea cetăţenilor cu gard  
viu, pentru că  n-au de unde să  cumpere acest gard viu. 

Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian 
„Bună  z iua! Am opt interpelăr i,  despre unele s-a discutat,  o să  trec rapid 

peste ele. În primul rând am o întrebare, legată  de contestarea faţă  de 
strategia de încălzire…Datori tă  faptului că  n-a fost făcută  o dezbatere 
publică ,  cum am şi sesizat-o, atât la întâlnirea noastră ,  cât şi la ultima 
şedinţă ,  dl.  Prefect Rasaliu a anulat  acea hotărâre, vreau să  întreb ce se 
întâmplă  mai departe, cine e responsabil pentru banii europeni pe care-i  
pierdem din acest  motiv ş i aş tept  un răspuns după  interpelăr ile  mele de la  
domnul Mihai Costel.    

Punctul nr.  2: am depus în scris o cerere să  mi se înmâneze Raportul  
Curţii de Conturi pentru ultimul control efectuat…  nu e normal să  aflăm din 
ziar despre un anumit raport al Curţii  de Conturi.  Este normal ca cel puţin  
noi,  consil ierii,  să  primim acel raport mai înainte, ca să  fim informaţ i.  Şi vă  
rog frumos, doamna Secretar,  pe viitor să  primim toate informăr ile acestea, să  
nu mai fie nevoie să  le cerem noi. 

Da…  faţă  de apă ,  am cerut,  într-adevăr demisia conducerii Companiei  
Apei, după  câte ştiu, Braşovul, Primăr ia Braşov, este acţionar, vreau să  ştiu 
cine este în Consiliul de Administrare şi câţi oameni avem în Consiliul de 
Administrare, că  după  câte şt iu sunt doar doi  parteneri,  e  vorba de Consiliul  
Judeţean şi Primăria Braşov. Şi să  ne gândim că  ş i directorul executiv 
directorul,  domnul Sava, sau operativ,  are mult peste 70 de ani.  Haide ţi să  
aducem tineri,  f iindcă  noi nu că  am gestionat bine povestea cu apa potabilă .  
Uitaţi -vă  cum gestionăm canalizarea în ultimul an, şi  cu inundaţi ile,  că  ne 
transformăm în Veneţia.  Următorul…  am cerut P.U.Z.-ul zonei Tractorul,  
pentru regenerarea urbană  de acolo, ca să  vedem din punct de vedere    
mobili tate ce am putea să  îmbunătăţ im,     

O interpelare pentru doamna Vlad. Avem posibil itatea să  depunem un 
proiect pentru un wireless al oraşului,  pentru internet  gratuit,  am citi t şi pe 
facebook, se depune direct la comisia europeană ,  ar  fi  frumos, oricum vrem să  
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fim un oraş inteligent, pe unele proiecte poate suntem deja, ar uşura multe  
lucruri,  şi un internet gratuit pentru cetăţeni şi turişti este de actuali tate.  

Următoarea interpelare, pentru directorul de la RAT, dl.  Bucurei,  am 
auzit din zvonuri,  nu ş tiu dacă  e adevărat,  puteţi să  ne confirmaţi,  să  ne faceţ i  
şi un raport în acest sens, că  din cele şase autobuze noi care au fost cumpărate 
pentru Poiană ,  unul a ars în garaj noaptea şi unul s-a defectat în mers la  frâne 
şi a  avut un accident pe drumul de Poiană .  Nu ştiu dacă  e adevărat,  aş  vrea să  
ne daţi  un raport.  E normal să  ştim, fiindcă  urmează  o achiziţie  de 100 de  
autobuze noi, şi dacă  le luăm tot din acest model, s-ar putea să  avem surprize 
mari.  

Tot apropo de dezbaterea transportului,  în special în Centrul Istoric, ştiu 
că  e la ora actuală  o dezbatere în curs,  intrarea autocarelor, f iindcă  din textul  
dezbaterii se spune că  toate vehiculele peste 16 tone nu vor putea intra în  
Centrul Istoric, ce facem cu autocarele de turişti care intră ,  lasă  turiş tii ş i  
după  aia merg să  parcheze. Nu ş tiu, e doar o sesizare, să  vedeţ i poate a scăpat 
acel lucru. Referitor Turnurilor şi  Fortificaţiilor,  am avut în şedinţa 
Forumului German de luni o discuţie pe această  temă ,  trebuie să  ne pregăt im 
vine perioada turist ică ,  ele nu numai că  sunt închise, sunt pericol public, şi nu 
contează  cine e responsabil,  că  suntem noi sau Consiliul Judeţean, sau 
Dumnezeu, cine o f i,  noi trebuie să  asigurăm siguranţa turiş tilor,  fi indcă  e  
vorba de imaginea noastră ,  nu numai naţională ,  şi internaţională ,  şi atunci  
dacă  tot aşteptăm Hotărâre de Guvern, haideţi să  rugăm toţi parlamentarii  
braşoveni, inclusiv noi,  cel al  Forumului o să- l rugăm, să  facă  demersurile  
necesare să  grăbim acea Hotărâre de Guvern, să  nu ne prindă  anul vi itor iar cu 
aceeaşi problemă ,  stând la aceeaşi masă  s-o discutăm. Deci P.S.D.  

 Iar ultimul punct se referă  la punctul  nr.  1  şi punctul nr.  2, o să  mă  
ridic în picioare, că  e important,  şi îi rog ş i pe colegii mei care n-au avut voie 
să  vorbească ,  să  ne ridicăm în picioare, este un proiect al Forumului German,  
în care vorbim de Fără  Penali în funcţii publice. E vorba să  înlocuim un 
consil ier,  pe domnul Ciprian Bucur, astăzi cu doamna Adina Durbacă ,  fostă  
Viceprimar la Braşov, care a fost trimisă  în judecată  de că tre D.N.A., în data 
de 16 februarie 2016, încă  nu este soluţionată  acea problemă  ş i este foarte 
important pentru noi,  vă  şi citesc, Durbacă  Adina Alexandrina, avocat în 
Baroul Braşov, Viceprimar  al Municipiului Braşov, sub aspectul săvârşir ii  
infracţ iunii de inst igare la tentativă  de abuz în serviciu, dacă  funcţionarul  
public a ob ţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.  Eu zic că  nu e 
cazul să  continuăm, şi poate găseşte  partidul care a propus-o o altă  soluţie ,  
trebuie să  fim un exemplu pentru România, şi nu un exemplu negativ. Vă  
mulţumesc frumos!”   

 
Domnul Primar - George Scripcaru  -  „Ca să  nu rămână  nelămurit.  Am 

rugămintea să  discutaţi cu Gabriela Vlad, de la Informatic, să  vă  spună  că  în 
Braşov sunt zone…  cu acces gratuit de ani de zile, ş i e bine să  vedeţi  un pic…  
deci povestea asta este rezolvată  de  mult timp, şi în anumite zone foarte mari  
din municipiul  Braşov există  acest acces gratuit,  ş i în autobuze puteţi să  aflaţ i  
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acelaşi lucru, că  se întâmplă  acelaşi lucru, deci nu este un lucru de actualitate 
şi e  o chestiune aşa,  de etapă ,  la  care ne raportăm, şi  nimic mai mult.  Eu ştiu 
că  de fiecare dată ,  după  ce Curtea de Conturi a avut auditul anual la Primărie,  
toate acele informări v-au fost puse la dispoziţ ie după  ce acest audit este  
derulat.  E o chestiune doar de atenţie  ş i de cum să  spun eu…  interes, domnu’  
consil ier,  dacă  nu ştiţ i lucrul acesta, vi  l-am pus la dispozi ţie de fiecare dată ,  
şi de f iecare dată  aţ i primit toate datele şi aţi  primit toate informaţi ile după  ce 
s-a derulat acest audit” .  

D-na arhitect –  şef - Marilena Manolache 
„După  audit noi trebuie să  depunem în faţa dumneavoastră  raportul şi să  

fie aprobat…”  
Domnul Primar - George Scripcaru  
 „Sigur, exact,  lucrul acesta s-a făcut de fiecare dată .  Şi dacă  luaţ i  

şedinţele de consiliu local la care faceţi referire apare şi pe ordinea de zi  
Informare –  Raport –  Curtea de Conturi.  Adică  ce, chiar  aşa, suntem într-o 
altă  lume, nu vedem, nu şt im şi aflăm acum, dintr-o dată ,  că  nu am primit.  Aţ i  
primit tot timpul aceste date. Nu s-a omis nimic, dar dacă  e nevoie, le mai  
primiţ i încă  o dată ,  fără  nici o problemă…V-am răspuns cu compania Apa, 
acum noi nu ne raportăm la persoane aici şi nu suntem în situa ţia să  analizăm 
noi şi nu cred că  este nici dreptul şi nici corect să  facem referire la o 
persoană ,  pentru că  aşa, oricine altcineva se poate referi la persoană  la fel ş i 
la dumneavoastră  privind calităţile,  capacităţile  şi  anumite aspecte care vă  
privesc, domnule consil ier.  E o chestiune care ţine de bunul simţ,  în primul  
rând, şi de aspecte de genul acesta, şi doar atât.  Dacă  vreţi  să  verificaţ i  
autobuzele, numărul la pantofii şoferilor,  detalii de-astea tehnice, duceţi-vă ,  
urcaţi-vă  în autobuz, verificaţ i tot ce vreţi şi vede ţi dacă  a luat foc, dacă  n-a 
luat foc, dacă  s-a întâmplat aşa fără  nici o problemă ,  că  nu opreşte nimeni pe  
cineva să  verifice lucrurile astea la nivelul conduceri i tehnice a Companiei  
R.A.T. şi nu cred că  este o chestiune care poate să  fie nerezolvată  sau 
nediscutată  sau neprezentată  de căt re cineva dacă  o solici taţi.  În rest,  vă  mai 
spun încă  o dată ,  nu spune ţi aşa, domnule şi nu vă  supăraţi,  v-a ţi mai angajat  
aşa, în plenul Consiliului  Local,  când aţi spus că  o să  faceţi  demersuri la  
Biserica Evanghelică  să  facă  şi să  rezolve o grămadă  de lucruri care ţine de 
procedură ,  de situaţ ie de natură  juridică ,  n-aţi  rezolvat,  aţi  spus că  o să  
rezolvaţi lucruri pe care la  fel,  şi referitor  la aceste imobile la care aţi  făcut 
referire n-aţi rezolvat nimic, v-aţi angajat aici ş i dacă  e,  vă  aduc aminte şi în 
şedinţa de consiliu, când aţ i spus acest  lucru, cu mult timp înainte. Haide ţi să  
fim un pic totuşi realişti,  să  nu încercăm să  ducem discuţia asta într-o zonă  
pur teoretică .  Nu putem să  intervenim noi, din punct de vedere procedural,  din 
punct de vedere financiar,  din punct de vedere urbanistic, pe un imobil care  
este în administrarea Consiliului Judeţean. Consiliul Judeţean are în 
administrare o serie de imobile pe care trebuie să  le administreze, să  le  
îngrijească ,  să  le pună  în siguranţă .  Nu avem noi cum să  ne ducem să  
rezolvăm problema asta, în curtea Consiliului Judeţean. Consiliul Judeţean a 
fost informat, i-am făcut înscrisuri şi verbal,  prin adrese care le-am făcut la  
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Consil iul  Judeţean,  am avut şi  discuţi i personale cu conducerea Consiliului  
Judeţean, aveţi şi dumneavoastră  consilieri jude ţeni în această  structură  
judeţeană ,  am luat măsurile care se cuvin de fiecare dată  şi  vrem să  rezolvăm 
şi să  intervenim pentru siguranţa acestui imobil,  dar nu putem noi să  ne 
ducem şi să  intrăm în curtea unuia ş i să-i rezolvăm problema pe care o are ca 
obliga ţie.  Şi eu sunt de acord cu dumneavoastră  că  trebuie să  facem acest  
lucru. Aici nu-i vorba de lege, e vorba de hotărâre de Guvern şi nu 
parlamentarul se duce să  facă  Hotărârea de Guvern. Hotărârea de Guvern este 
treaba Guvernului  şi nu a Parlamentului.  Am făcut demersurile  respective, am 
vorbit  şi  la Secretariatul General al Guvernului,  ca să  grăbească  acest lucru,  
am vorbit şi cu parlamentari de Braşov, i-am rugat să  facă  acest lucru, am 
vorbit  cu doamna Roxana Mânzatu şi am rugat-o pentru că  dacă  tot  este şi  are  
posibilitatea să  interacţioneze cu reprezentan ţi ai Guvernului  să  se preocupe 
şi să  se intereseze şi unde este şi în ce stadiu se află  această  Hotărâre de 
Guvern săptămâna trecută .  Fiţi  siguri că  dacă  această  Hotărâre de Guvern se  
va emite, vom interveni şi vom face lucrurile care sunt necesare din acest  
punct de vedere. Mulţumesc!”  

 
Domnul Consilier -  Pătraşcu Lucian îl întreabă  pe dl.  Primar dacă  

până  la apariţia Hotărârii de Guvern, Consiliul Judeţean poate să  facă  
investiţii pe zona respectivă ,  iar domnul Primar răspunde afirmativ.  

Domnul Consilier - Ungar Arnold reia discuţia privind Curtea de 
Conturi şi întreabă  dacă  a fost Curtea de Conturi în control anul acesta. 

Domnul Primar  -  George Scripcaru  precizează  că  domnul consilier  
Macedonschi Cristian se referă  la ceva din urmă ,  întrucât  Curtea de Conturi 
anual postează  ş i prezintă  raportul la  nivel naţional,  cu referire la f iecare 
entitate locală ,  pentru că  această  inst ituţie are şi filiale în fiecare judeţ şi  
fiecare f ilială  jude ţeană  face parte din raportul anual al Cur ţii de Conturi.  
Acest lucru este pe site şi poate fi vizualizat,  iar ceea ce a verificat şi auditul  
Curţii de Conturi care se face anual a fost pus la dispoziţie Consiliului Local  
atunci  când acest audit s-a derulat,  fi ind vorba despre auditul  care a trecut,  
anul acesta nu a fost este programată  vizita Curţ ii de Conturi în luna mai. 

Domnul Consilier - dl.  Ungar Arnold:  „Înainte de a prezenta 
declara ţia polit ică ,  vreau să-i doresc succes noii  Secretare a Municipiului,  
care chiar dacă  este tânără ,  are o vastă  experienţă  în domeniul administrativ, 
şi ca om care am lucrat mulţi  ani prin administraţ ia asta, şt iu care e valoarea 
Secretarului într-o administraţie publică ,  pentru că  dacă  Secretarul  e bun, ş i  
actele administrative ies bune şi  n-ai probleme cu alţii  care vin să  te  
controleze. De asemenea, vreau să-i amintesc un lucru, sau poate i- l spun 
acum. Este doar al doilea Secretar ti tular pe Municipiul Braşov din 1992 
încoace. Primul Secretar ti tular a fost Paraschiv, care a dat concurs în 2006.  
Cunosc treburile astea, pentru că  din 1996 până  în 2005 nu s-a organizat  
concurs pentru că  voia să  part icipe unul care era director, şi atunci nu cumva 
să  câştige ăla concursul,  nu s-a mai făcut concurs. Eu eram, bineînţeles, şti ţi  
prea bine treaba asta! Şi acum avem un Secretar  titular  care are un mare 



 11

avantaj: Secretarul şi Arhitectul Şef sunt singurele funcţi i menţ ionate în acte 
legislative, acolo nu poate să  vină  Primarul sau Consil iul Local să  zică  că  
facem o mişcare acolo, desfiinţăm postul,  şi ai rămas în aer dacă  nu faci cum 
spun eu. …  Şi  acum vreau să  trec la interpelarea propriu-zisă! Eu aici ce vă  
spun nu spun un punct de vedere personal,  spun punctul de vedere al  
conducerii Forumului Democrat German din România, care mi-l însuşesc, mai 
ales că  f iind profesor de istorie, că  nu e un punct de vedere poli tic.  După  cum 
ştiţi sau poate nu şti ţi,  că  nu e treaba f iecăruia să  se ocupe de treburi de-astea,  
în Europa există  o uniune federalistă  a naţionalităţ ilor europene, preşedinte 
fiind domnul Lorant Vincze, membru U.D.M.R. Această  uniune a iniţiat o  
acţiune de strângere de semnă turi pentru susţinerea unei iniţiative europene 
de protecţ ie a minorităţi lor,  care are drept scop prezentarea în faţa Comisiei  
Europene a unor propuneri în acest  sens…  Forul Democrat German din  
România nu a aderat la această  iniţ iativă  şi nu o susţine, întrucât noi,  
minori tatea germană  din România considerăm că  România poate fi un model 
de felul în care tratează  minorităţile  na ţionale, constatând în acelaş i timp însă  
că  încă  nu s-a adoptat statutul minori tăţilor na ţionale cum este prevăzut în  
Consti tuţie.”  

Domnul Viceprimar –  Mihai Costel  - „Pentru că  tot m-a nominalizat  
dl.  consilier Macedonschi şi doreşte un răspuns în mod expres de la mine, aş 
începe cu o mică  glumă: când eram student la facultatea de drept,  în primul 
an, pe la seminariile de teoria generală  a dreptului,   pe la seminariile de drept  
civil,  introducere în drept civil,  profesorii la vremea respectivă  ne spuneau că  
unde avem trei jurişt i s-ar putea să  avem cinci opinii.  Cu siguranţă  e o 
chestiune…  un conflict de opinie juridică ,  este un punct de vedere al  
Instituţiei  Prefectului,  punct  de vedere care nu duce la anularea hotărârii  de 
consil iu local.  Lucrul acesta s-ar putea face prin două  modalităţi: noi,  forumul 
deliberativ, să  considerăm că  într-adevăr am avut abateri de legali tate, sau 
instan ţă  de contencios. În momentul acesta pot să  vă  spun că  noi ne menţ inem 
punctul de vedere cu privire la Hotărârea respectivă  de consiliu local,  totodată  
cred că  cei  care au analizat  acea hotărâre de consiliu local ar  trebui să  
reflecteze asupra naturii juridice a acestei  hotărâri de consil iu local,  o 
hotărâre de consiliu local care în opinia noastră  nu este una cu caracter  
normativ, ci este una cu caracter individual,  iar Înalta Curte de Casaţie şi  
Justiţ ie a statuat hotărârile ca fiind hotărâri cu caracter normativ, acele 
hotărâri care aduc reguli generale de conduită ,  de aplicabilitate repetată  în 
vederea aplicării unui număr nedeterminat de subiecţi.  Noi în momentul  
acesta vorbim de un sistem central izat ,  în care avem un număr  determinat de  
subiec ţi,  adică  6.391, ne raportăm la aceşti beneficiari,  lucru care duce la o 
natură  juridică  a acestei hotărâri,  ca f iind una cu caracter individual,  lucru 
care excede la procesul de supunere la  dezbatere publică .  Să  nu mai intru în 
alte amănunte cu privire la faptul că  această  hotărâre de consiliu local nu  
poate produce efecte juridice fără  ca ea să  aibă  o finanţare, că  aţ i făcut  
referire la finanţare, şi mai mult,  această  strategie în sine, după  cum s-a 
prezentat,  a fost elaborată  de specialişt i la nivelul Uniunii Europene, în urmă  
cu trei săptămâni am avut o întâlnire cu dl.  comisar Vela, domnul comisar 
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responsabil pe probleme de mediu la Bucureşti,  domnul Primar m-a mandatat  
să  particip la această  întâlnire, unde au fost reprezentan ţi şi de la alte 
administraţ ii locale, s-a subliniat de însuşi dl.  comisar că  o problemă  legată  
este sistemul centralizat,  am discutat această  strategie şi s-a bucurat că  
această  strategie a fost finanţată  de căt re comisia europeană  şi a fost elaborată  
de experţ i la nivel european. Cred că  orice modificare a raportului şti inţi fic al  
soluţi ilor propuse trebuie făcută  în acelaşi cadru, la acelaşi nivel.  Dar v-am 
spus de la început, există  opinii şi opinii,  trebuie analizate din punct de 
vedere juridic” .  

Domnul Consilier -  Ungar Arnold - „. .Noi când am discutat strategia 
asta, că  asta a fost  considerată  o treabă  importantă ,  că  de-aia am venit  la o 
discuţ ie în afara şedinţei  propriu-zise, şi acolo ni  s-a spus că  dacă  într-un 
anumit  termen nu transmitem materialele astea unde trebuie transmise,  
pierdem finan ţarea. Acuma ce zice dânsul are dreptate, faptul că  a tr imis-o 
spre reanalizare, nu înseamnă  că  actul este suspendat. Actul  este suspendat 
numai când noi nu ne supunem cerinţelor Prefectului şi Prefectul merge în 
instan ţă .  Acum eu am mai văzut prefecţi care se răzgândesc aşa, de azi pe 
mâine, îţi t rimite hârtia, tu nu faci nimic şi el uită  să  mai meargă  în instanţă  
pentru că  în lege spune că  poate să  atace, nu-i obligat.  Şi  atunci  e o chestie  
iar aşa, t ipică ,  pentru legislaţ ia noastră ,  care lasă  tot felul de port iţe. Însă  
problema importantă  este să  nu pierdem banii ăia,  pentru că  sunt oameni care 
aşteaptă  să  aibă  mai multă  căldură  iarna viitoare şi poate sunt mai mulţi  care 
se vor racorda la sistemul acesta dacă  noi facem ce avem de făcut, însă  e o  
problemă  pe care eu am tot spus-o, eu n-am mai repetat-o, că  n-are nici un 
rost să  tot repet un lucru, dar îl  mai spun acum şi pentru ult ima dată  în 
mandatul acesta, domnule, hai să  facem urmă torul lucru, că  nu ne costă  
absolut nimic, că  noi n-avem ce să  ascundem, hai să  fim cinst iţi,  ce secret 
avem noi pe aici? Toate proiectele de hotărâre nu să  le dăm numai 
consil ierilor,  cu tot felul de formule magice, ca să  ajungi la ele, puneţi -le,  
domnule, pe Internet,  să  le citească  tot cetăţeanul. Eu vă  spun că  sunt foarte 
puţini care citesc proiecte de hotărâri şi foarte pu ţini care şi pricep despre ce 
e vorba acolo, aşa că  noi n-am pierde absolut  nimic, toate proiectele de  
hotărâre puneţ i-le,  domnule, să  le citească  toţi oamenii,  care e problema? Şi  
atunci  am scăpa şi de Legea aia 52 cu dezbaterea, cu transparenţa, şi  am scăpa 
de problema asta, pentru că  e o treabă  foarte simplă .  Eu vă  spun, noi ne 
cramponăm câteodată  de niş te amănunte, cum a fost şi cu transmiterea în 
direct a şedinţelor. A tot venit Macedonschi cu un tehnician din acesta pe 
aici,  acum transmite Primăria şi eu zic că  transmite de o calitate foarte bună ,  
nu vreau să  fac comparaţie  acum, şi  atunci putem face ş i chestia asta, puneţi-
le,  domnule, acolo, să  le  citească  toţi,  şi am terminat discuţ ia,  nu mai avem 
discuţ ii de genul acesta, iar eu m-aş bucura ca Prefectul de data asta, că  e în 
interesul oraşului,  să  în ţeleagă  faptul că  e mai important decât…  n-am făcut 
chiar după  legea aia, că  aia noi am discutat-o în şedin ţă  aici,  şi am spus hai  
domnule, că  o răspândim la oameni, să  afle  despre ce e vorba, că  eu nu ştiu  
câţi cetăţeni ar fi  venit cu idei pentru îmbunătăţirea acelui  material,  pentru că  
materialul  ăla  e făcut de specialişt i,  domnule,  eu n-am avut ce îmbunătăţi la  
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el,  că  eu nu eram în stare să-l fac aşa. Şi atunci mă  îndoiesc că  ar fi fost chiar  
atât de mulţi  oameni din oraşul acesta care să  vie cu nişte solu ţii tehnice 
admirabile, dar eu vă  spun,  cu cât  suntem mai deschişi,  cu atât  e  mai bine. 
Altfel vedeţi cum tot desecretizează  protocoale, ţara asta a înnebunit cu tot  
felul de chesti i de genul acesta, şi noi ţinem şi noi la secret.  Daţ i-le la toţi să  
citească!”  

Domnul Toarcea Sorin  adaugă  faptul că  nu este adevărat cu RAT-ul,  
cu privire la acel autobuz care s-a stricat,  nici cu cel care a ars, nici cu 
accidentul” .  

 
 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ  
 
 

   PUNCTUL 1 
Proiect  de  hotărâre   privind  constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale 
a  mandatului  de consilier local al domnului Bucur Ciprian Ionuţ, ca urmare a  demisiei. 
 

Domnul Consilier -  Ungar Arnold - „Eu vă  rog să  modificaţi acolo că  
nu e cu cine e pentru, cine e contra. Noi trebuie să  luăm act, aşa spune în lege,  
luăm act de demisie şi r idicăm mâna, dar nu că  aprobăm, că  nu poţi să  îi  aprobi 
unuia un act unilateral de voinţă .  Deci proiectul acesta eu nu mai ş tiu cum sună ,  
dar acolo ar trebui să  scrie aşa: luăm act de demisie şi am încheiat discu ţia” .  

Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian - „La fel cum nu 
ar trebui să  ne votăm între noi la  începutul mandatului.  Dar dacă  asta zice legea, 
asta facem. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?”  

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate (23 consilieri prezenţi). 

 
 
                                                   PUNCTUL 2 
 

                Proiect  de  hotărâre  privind  validarea unui mandat de  consilier. 
 

              Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian - „Punctul nr.  2:  
Proiect  de  hotărâre  privind  validarea unui mandat de  consilier.  Comisia 5 
a avizat,  comisia de validare să  propun să  se retragă ,  doamna Ferghete, dl.  
Pătraşcu, dl.  Barabas şi dl.  Mihai Costel” .  

Domnul Primar - George Scripcaru  precizează  că  întâi comisia face 
analiza, apoi urmează  proiectul de hotărâre pe baza raportului de la comisie.  

Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian dă  cit ire       
Procesilui - verbal al comisiei de validare încheiat în data de 21.03.2018.  
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„Comisia de validare aleasă  de Consil iul Local al Municipiului Braşov 
în şedinţa de constituire din data de 23.06.2016, analizând demisia din 
calitatea de consilier local ales al Consiliului Local al Municipiului Braşov a 
domnului Bucur Ciprian Ionuţ,  înregistrată  sub nr. 13.404 din data de 
14.02.2018, având în vedere procedura iniţiată  de art.  100, alin. 33 din Legea 
nr. 115 din 19 mai 2015, pentru alegerea autorităţ ilor administraţ iei publice  
locale, pentru modificarea Legii Administra ţiei Publice Locale nr. 215/2001 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.  393 din 2004, privind 
statutul aleşilor locali,  referitoare la  vacantarea mandatelor de consil ieri  
locali înainte de durata normală .   

Comisia constată  că  au fost respectate dispozi ţiile legale şi că  nu este 
cazul de incompatibili tate, fapt pentru care a hotărât să  propună  validarea 
doamnei Durbacă  Alexandrina Adina, următorul consilier local supleant aflat  
pe lis tă .  Luând în considerare adresa P.N.L. Braşov,  înregistrată  la Primăria  
Municipiului Braşov cu numărul 18.443 din data de 01 martie 2018, prin care 
se confirmă  apartenenţa polit ică  la acest partid a doamnei Durbacă  
Alexandrina Adina, următorul supleant  înscris pe listă ,  precum ş i propunerea 
pentru a fi  validată  în calitatea de consilier local pe locul rămas vacant.  
Având în vedere că  nu au fost constatate  aspecte de neeligibilitate, ori de 
nelegalitate, privind validarea mandatului de consilier local,  comisia de 
validare propune validarea mandatului  de consil ier local a doamnei Durbacă  
Alexandrina Adina, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal spre  
cele legale.”  

 
              Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, iar din 23 de consilieri prezenţi, 
în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru, un vot împotrivă (domnul consilier 
Macedonschi Cristian) şi o abţinere (domnul consilier Ungar Arnold).  

 
Doamna consilier Durbacă  Alexandrina Adina depune jurământul.  
„Jur să  respect Constitu ţia ş i  legile ţări i şi să  fac, cu                       

bună-credinţă ,  tot ceea ce stă  în puterile şi priceperea mea pentru binele  
locuitorilor municipiului Braşov, judeţul Braşov. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!”   

 
Începând cu punctul 3 al  ordinii  de zi sunt prezen ţi 24 de consil ieri  

locali.  
                                                   PUNCTUL 3 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016 republicată, privind 
aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Braşov. 
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       Preşedintele şedinţei - dl.  Oprică  Florentin-Adrian –  precizează  că  a avut 
loc o şedin ţă  de grup în cadrul căreia s-a formulat un amendament la punctul nr.  
3, care constă  în modificarea anumitor func ţii ale unor consil ieri locali  în 
comisii,  astfel încât,  în comisia 2, în locul domnului Bucur va intra domnul 
Neacşu Alexandru, în comisia 5 în locul domnului Neacşu Alexandru va intra 
doamna Durbacă  Adina ş i în comisia nr. 7 în locul domnului Bucur va intra 
domnul consilier Neacşu Alexandru.  
 
         Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, iar în urma votului a fost aprobat 
cu 23 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier Macedonschi Cristian). 
 
 
 

                                                    PUNCTUL 4 
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 5 
Proiect de hotărâre privind  modificarea  H.C.L. nr. 1073/10.12.2007, republicată, prin 
care s-a aprobat constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei 
din Judeţul Braşov. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
 

                                                 PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime la consumul lunar de carburanţi 
pentru Autoturismul Dacia Duster Ambiance 1,6 114CP 4x2 având numărul de 
înmatriculare  BV 02 EVP din dotarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Braşov. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

  
 

                                                PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a autoturismului M1 AC break Dacia  
tip/varianta SD/KSDEK/LOGAN, cu numărul de înmatriculare BV 11 EVP către S.C. 
RIAL  S.R.L. Braşov. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

  
 
 



 16

 
 

                                                PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind  modificarea  H.CL. nr. 481/2002, republicată, prin care s-a 
aprobat lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea  privată a statului 
care se află în administrarea S.C. RIAL  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 9 

      Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor  în vederea stabilirii chiriei pentru spaţiile 
cu altă destinaţie decât cea de locuinţe aflate în administrarea S.C. RIAL 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 10 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale Serviciului 
Public Local de Termoficare Braşov. 

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

  
 
 

                                             PUNCTUL 11 
      Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei  şi a Statului de funcţii al    
       Filarmonicii Braşov. 
      Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
       unanimitate. 

   
 

                                            PUNCTUL 12 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor 
sociale acordate în cadrul Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip 
club). 

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

                                           PUNCTUL 13 
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea 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 14 

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea 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 15 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului de prestări  servicii de asistenţă tehnică 
încheiat între Municipiul Braşov şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  
Dezvoltare. 

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

  
 

                                       PUNCTUL 16 
Proiect de hotărâre privind organizarea la Braşov, în data de 15 aprilie 2018 a „Sărbătorii 
Junilor”. 

    Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
 unanimitate (din 24 de consilieri prezenţi, nu participă patru consilieri, respectiv, domnul 
Ciovică Octavian, domnul Şovăială Şerban, domnul Bunghiuz Marius şi domnul Achim 
Gheorghe Silviu). 
 
 

                                        PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 15/2017, republicată, prin 
care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii „Arlechino” 
Braşov. 

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

  
                                      PUNCTUL 18 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice 
Locale a  Pădurilor Kronstadt R.A. estimaţi pe anul 2018, prin Bugetul de Venituri şi 
Cheltuieli aprobat pe anul 2018. 

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

 
 

                                      PUNCTUL 19 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă a 
masei lemnoase ce se valorifică  din fondul forestier proprietate publică a Municipiului 
Braşov. 

  Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
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                                     PUNCTUL 20 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei de partizi reprezentând produse principale şi 
de conservare care urmează a fi exploatate în anul 2018, a partizilor care constituie 
rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale I şi a preţurilor de 
pornire la licitaţie pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate la licitaţie, din 
fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov în anul 2018. 

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

                                      PUNCTUL 21 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional, la contractele de mandat ale 
membrilor Consiliului de Administraţie al R.P.L.P. Kronstadt R.A., privind modificarea 
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cuprinşi în contractul de mandat. 

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

                                     PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 490/2013 privind aprobarea 
cuantumului indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. 

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

 
                                         PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind abilitarea unei  persoane să reprezinte autoritatea publică  
tutelară pentru  depunerea formularului  fiscal S1 100 privind monitorizarea prevederilor  
O.U.G. nr. 109/2011 de  către   întreprinderile publice. 

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

                                        PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 
90662/140/09.11.2017 încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Belfort Hotel Company 
S.R.L.,  având ca obiect închirierea locurilor de parcare aferente Belfort Hotel. 

 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 caietului de sarcini şi a anexelor acestuia pentru 
încheierea unui contract de concesiune a serviciului de colectare, transport şi eliminare a 
deşeurilor de la persoanele fizice şi juridice de pe raza Municipiului Braşov prin negociere 
fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, până la preluarea acestuia de către 
un nou operator. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate (din 24 de consilieri prezenţi, nu participă domnul Cuibar Dumitru). 
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                                       PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov nr. 
190/102321/29.12.2016, încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea RATBV S.A., 
aprobat prin H.C.L. nr. 603/22.12.2016. 
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
 
                                                   PUNCTUL 27 

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea traseului de transport public local de persoane 
efectuat cu mijloace de transport  rutier specifice agrementului. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 
voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier Şovăială Şerban). 
 

 
                                      PUNCTUL 28 

Proiect de hotărâre privind normarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile 
construcţii de locuinţe în Municipiul Braşov. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate (din 24 de consilieri prezenţi, nu participă domnul Cuibar Dumitru). 

 
 
 

                                      PUNCTUL 29 
Proiect de hotărâre privind  documentaţia de urbanism„P.U.Z. - Construire blocuri 
locuinţe, spaţii comerciale (alimentare şi nealimentare), birouri, centre educaţionale, 
funcţiuni complementare, parcări, str. Carpaţilor f.n., Braşov”. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
 
                                                 PUNCTUL 30 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.Z. Zona str. Petru Maior - 
str.  Gh. Lazăr, Braşov”. 
   Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 
 

                                        PUNCTUL 31 
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în documentaţia de  
urbanism “P.U.Z. Modificator UTR 49, Braşov”. 
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 32 

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii perechii de staţii R.A.T. – Şcoala 
Generală 20 şi atribuirea denumirii de staţiile R.A.T. - Liceul Hans Mattis Teutch. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
 
 

                                      PUNCTUL 33 
Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor de arhitectură. 
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
 
 

                                     PUNCTUL 34 
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioada de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - 
Construire locuinţe şi funcţiuni complementare, zona str. Bârsei” – aprobat  cu H.C.L. nr. 
117/2013. 
   Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
 
 

                                    PUNCTUL 35 
Proiect de hotărâre privind documentatia de urbanism “Modificare PUZ aprobat prin 
HCL nr. 638/2018, republicată, Braşov, str. Zizinului, calea ferată, limita intravilan 
Municipiul Braşov - DE 1454 – subzona ZID (conform planşei anexate). 
   Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 
 

                                    PUNCTUL 36 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub  nr. 196/2018 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Muşcheru 
Răducu Costel şi Muşcheru Mariana. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 
 

                                    PUNCTUL 37 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
înscris în CF 148187 Braşov, nr. cad. 148187. 
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 38 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
înscris în CF 100855 Braşov, nr. cad. 1547, nr. top. 10993/32/1/1/5.        
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
                                                   PUNCTUL 39 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a  
terenului  înscris în CF 132191 Braşov, nr. cad. 132191. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 
 

                                                   PUNCTUL 40 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  
înscris în CF 151806 Braşov, nr. cad. 151806. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                       PUNCTUL 41 
Proiect  de   hotărâre  privind  trecerea  în  domeniul   public  al  Municipiului Braşov   a  
terenului  înscris în CF 150679 Braşov, nr. cad. 150679. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                      PUNCTUL 42 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  
înscris în CF 101822  Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163,  
11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4). 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

 
                                     PUNCTUL 43 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  
înscris în CF 151567 Braşov, nr. cad. 151567.  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                  PUNCTUL 44 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  
înscris în CF 123343 Braşov, nr. cad. 1319, nr. top. 6839/1/1/1/5.  
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 45 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  
înscris în CF 101822 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163,  
11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4). 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                         PUNCTUL 46 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
înscris în CF 151584 Braşov, nr. cad. 151584. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
                                           PUNCTUL 47 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
înscris în CF 148532 Braşov, nr. cad. 148532. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                           PUNCTUL 48 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
înscris în CF 151771 Braşov, nr. cad. 151771. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
                                          PUNCTUL 49 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
înscris în CF 145891 Braşov, nr. cad. 145891.  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                         PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru  cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 8, ap. 1, deţinut  de NEGUŢ MIRELA- 
BEBI. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
                                        PUNCTUL 51 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 3/A, deţinut de ROTARU ELENA 
GEORGETA, ROTARU VASILE (fiu) şi ROTARU ELENA-GEORGETA (fiică).  
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 52 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 42, deţinut de NEAGU ECATERINA, 
SANDU ELENA şi SANDU NARCISA. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                      PUNCTUL 53 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 6, ap. 1B, deţinut de BORIGA 
CORTELAZZO DORINA. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
                                        PUNCTUL 54 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea 
întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire imobil locuinţe S+P+E+R” în 
Braşov, str. Verii nr. 8A, iniţiat de S.C.MONDOPOINT S.R.L. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                       PUNCTUL 55 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, bl. C7, camera 302. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                      PUNCTUL 56 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către 
I.J.P. Braşov a unor spaţii din imobilul situat în str. Neptun nr. 1 A, pentru desfăşurarea 
activităţii Secţiei de Poliţie nr. 5. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                                  PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către 
I.J.P. Braşov a unor spaţii situate în corpul D al Colegiului Tehnic “Transilvania”, pentru 
desfăşurarea activităţii Secţiei de Poliţie nr. 1. 
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 58 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere dintre Biserica 
Evanghelică C.A. România - parohia Braşov, Municipiul Braşov şi Grădiniţa cu program 
normal nr.37, pentru imobilul unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. 
Lungă nr. 63. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                     PUNCTUL 59 
Proiect de hotărâre privind efectuarea de catre SC RIAL SRL Braşov, a repartizarii 
locurilor de veci/înhumare, atribuite în mod gratuit în parcelele special amenajate, situate 
în Cimitirul Municipal Brasov, către beneficiarii de drept. 
 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 înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 
imobilului situat in Brasov, Gării Dărste. 

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

                                    PUNCTUL 61 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea  imobilului situat în Braşov, Poiana Braşov fn.  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

                                    PUNCTUL 62 
Proiect de hotărâre privind dezmembrare (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, 
str. Castelului nr.  46. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
                                    PUNCTUL 63 

Proiect de hotărâre privind dezmembrare (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, 
str. Crişan nr. 9. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
                                    PUNCTUL 64 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a  terenului aferent construcţiei, situat în  
Braşov, str. Codrii Cosminului nr. 76, către Briceanu Marieta. 
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 65 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat 
în  Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 

 
 

                                   PUNCTUL 66 
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile dintre  Municipiul Braşov şi 
Busso Freise şi alţii. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu   
unanimitate. 
 

 
                                  PUNCTUL 67 

Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 347/2016 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în comisia de vânzare a 
cabinetelor medicale şi a comisiei de contestaţii referitoare la vânzarea cabinetelor 
medicale. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, (domnul Cuibar Dumitru a fost numit 
membru supleant), 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                ADRIANA  GORAN 


