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

PROCES - VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a  Consiliului Local Braşov din  data  de 

25 iulie  2018 
 

 
 
     Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată 
pentru data de 25 iulie 2018, orele 12:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, din 
B-dul Eroilor nr.8, anunţul de şedinţă fiind postat pe site-ul instituţiei şi publicat în 
ziarul “Bună Ziua Braşov”, în data de 20 - 21  iulie  2018. 
         Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana Goran face prezenţa, 
din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 24. Absentează domnii consilieri Duţu 
Tudor Alexandru, Toro Tamas şi Macedonschi Cristian.  
Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
 
           La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar 
Barabas Laszlo şi domnul Viceprimar Mihai Costel. 
 
          Doamna Secretar al Municipiului Braşov - Adriana Goran informează 
Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de şedinţă. 
 
          Doamna consilier Ţop – Ferghete Floriana Carmen îl propune pe domnul 
consilier Oprică Adrian Florentin, iar situaţia voturilor este următoarea: 22 de voturi 
pentru şi 2 abţineri. 
 
  
                                               Aprobarea ordinii de zi 
 
         Se supune la vot ordinea de zi cu 63 puncte, 2 puncte suplimentare şi se aprobă 
cu unanimitate. 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare 
din data de 28  iunie 2018 

 
 
 În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
ordinare a Consiliului Local din data de 28 iunie 2018, care se aprobă cu unanimitate. 
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         Urmează prezentarea domnului Cristea Marius de la Banca Mondială. 
 
         Domnul Primar -  George Scripcaru „..este o prezentare, în urma hotărârii de 
consiliu local pentru acordul de asistenţă cu Banca Mondială, pe care l-aţi aprobat 
dumneavoastră, am parcurs o primă etapă de lucru cu Banca Mondială, vreau să fie o 
scurtă prezentare…pentru că avem un parcurs lung cu Banca Mondială şi cred că 
trebuie să ştiţi despre ce e vorba, şi o să vă transmitem apoi şi în format electronic 
toate datele, comunicările care vor fi derulate şi am dori ca să fie o prezentare făcută 
de Banca Mondială în faţa dumneavoastră astăzi”. 
 
 Domnul  Cristea Marius – reprezentant Banca Mondială „Bună ziua, 
domnule Primar! Vă mulţumesc pentru oportunitatea de a prezenta, să zicem, roadele 
muncii noastre din primele… suntem undeva la patru luni de la semnarea acestui 
contract şi pentru disponibilitatea de a ne da ocazia să menţinem contactul şi cu 
Consiliul Local şi cu problemele comunităţii. Acum, în linii mari, o să vă prezint eu, şi 
apoi o să las şi colegii cu părţile ceva mai interesante. Până acum am realizat… 
practic, am mobilizat un număr de 17 experţi pentru acest contract, un pic mai mult 
decât estimasem iniţial, asta pentru că au şi  apărut nişte nevoi mai urgente între timp, 
pe termen scurt, precum proiectele care urmează să fie depuse spre finanţare din 
Programul Operaţional Regional, care au necesitat activităţi pregătitoare în prima 
perioadă, şi acestea ar fi livrabilele pe care le-am realizat, o să le vedeţi imediat pe 
scurt, am realizat un chestionar la nivel naţional, privind atractivitatea Braşovului 
pentru români, deja el a făcut circuitul presei, şi centrale şi locale, am realizat un 
chestionar la nivel metropolitan privind activităţile cetăţenilor, cu date disponibile la 
nivelul fiecărei localităţi componente, deci implicit şi a Municipiului Braşov. Am 
realizat o activitate internă cu personalul executiv al Primăriei, în care am identificat 
priorităţile de dezvoltare ale municipiului, de asemenea, am realizat şi o analiză – pilot 
pentru proiectele prioritare, o să vedeţi rezultatele, şi o activitate foarte importantă, am 
încercat să oferim, cu toate resursele de care dispunem, un ajutor executivului 
Primăriei, pentru a pregăti proiectele, temele de proiectare, pentru intervenţiile, pentru 
proiectele care vor fi finanţate din Programul Operaţional Regional, după aceea am 
lucrat foarte mult pe zona de urbanism, vedeţi aici în spate rezultatele, o să vă prezinte 
şi colegii care sunt primele livrabile, în linii mari. Am mai făcut o activitate pe care 
noi o considerăm esenţială. În cursul săptămânii trecute sau acum două săptămâni, am 
avut o vizită din partea unei delegaţii japoneze, la nivel de experţi tehnici şi 
investitori, activitate pe care o vom continua, deci practic Banca are un contract cu 
Guvernul Japoniei, prin care încercăm să intermediem, să aducem de acolo expertiză 
asupra potenţialilor investitori pentru Braşov. Aceasta a fost prima activitate, care va 
continua şi anul acest şi în cursul anilor viitori.     
 În linii foarte mari, legat de ceea ce înseamnă proiectele de investiţii ale 
Primăriei, am început prin a face criterii de… sau a ajuta autoritatea urbană, cu criterii 
de prioritizare depuse spre finanţare din axa 4, am început să lucrăm la o listă de 
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proiecte prioritare plecând de la strategia Municipiului Braşov, şi să încercăm să 
facem o prioritizare, s-o aliniem cu posibilităţile reale de finanţare şi să facem un 
mecanism de monitorizare a implementării acestor proiecte, dar vă spuneam, grosul 
muncii a fost către zona de pregătire a temelor de proiectare şi colega mea Adriana 
Cucu a lucrat cu colegii din Primărie. 
          Un prim rezultat interesant în rândul românilor cu privire la tendinţa de migraţie 
către Braşov, este faptul că Municipiul Braşov are o imagine foarte bună în rândul 
românilor, practic rezultatul principal şi ceea ce a făcut înconjurul presei în 
următoarea perioada, un prim rezultat a fost faptul că 1/3 din români ar fi dispuşi, dacă 
ar avea posibilitatea, să se mute în Braşov şi cred că e un lucru pe care îl putem 
exploata pe viitor pentru dezvoltarea oraşului, cei mai mulţi sunt tineri, cei mai mulţi 
sunt cu studii superioare şi cu venituri peste medie. Deci există o imagine favorabilă şi 
oraşul are posibilităţi de creştere din acest punct de vedere. Ce vedeţi aici, pe hartă, 
sunt zonele din care cei mai mulţi oameni s-au declarat, cel puţin la nivel teoretic, 
interesaţi să se mute în Braşov, vedeţi foarte multe zone tradiţionale, cum ar fi cele din 
Moldova dar şi cele din partea de sud a ţării sau judeţe precum Alba şi Hunedoara, 
deci din zona Transilvaniei. I-am întrebat pe români de ce s-ar muta la Braşov, iar 
primul lucru pe care l-au indicat, şi iarăşi cred că e un aspect esenţial, este faptul că 
oraşul are o calitate a vieţii peste medie, lucru care a fost confirmat şi de alte sondaje 
de la nivel naţional, în ultimele luni, au mai realizat cei de la IRES, un astfel de 
sondaj, am realizat noi, cei de la Banca Mondială, un astfel de sondaj, în care plasa 
oraşul pe locul 4 în preferinţele românilor pentru a se muta, şi se pare că oraşul tot 
urcă în acest clasament, este un lucru pe care vom insista, o ofertă pentru… să zicem 
oferta Braşovului pentru a atrage mai mulţi locuitori, un lucru pe care noi îl 
considerăm esenţial pentru viitor. 
         O să încerc să trec repede şi de partea de turism, iarăşi un rezultat absolut 
favorabil din punctul nostru de vedere, 50% dintre români au declarat că au vizitat 
Braşovul sau Poiana Braşov în ultimii cinci ani. Opt milioane au fost aici în ultimii 
cinci ani. În termeni absoluţi, dacă raportăm la o populaţie adultă de vreo 16 – 17 
milioane,  câţi mai suntem în România, înseamnă că opt milioane au fost aici în 
ultimii cinci ani. Cumva cifrele arată cam 1 milion, înseamnă că neoficial cifra e 
undeva chiar şi mai mare, către 1 milion jumătate pe an. 
        Din nou avem foarte multă populaţie tânără, populaţie cu venituri peste medie, în 
general cine vine aici are peste 4000 de lei venit mediu lunar, din nou piaţă de 
exploatat. Ne-am uitat şi de unde vin cei mai mulţi oameni sau de unde şi-ar dori să 
viziteze cei mai mulţi oameni Braşovul, evident avem zona Bucureştiului, se ştie, 
Poiana Braşov e o destinaţie pentru publicul bucureştean mai ales, dar avem şi pentru 
alte zone din ţară, în general cele care au accesibilitate uşoară. Evident, principalul 
motiv pe care l-au invocat, frumuseţea oraşului, a staţiunii,  oportunităţile pe care le 
oferă oraşul pentru divertisment. Din păcate, când i-am întrebat cu ce se deplasează, 
vreo 70 şi ceva la sută spre 80 au declarat cu maşina proprie, nu e o surpriză, de aceea 
Drumul Naţional 1  este probabil drumul cel mai aglomerat din România, din păcate 
investiţiile pe zona de mobilitate pe Valea Prahovei întârzie. Când i-am întrebat de ce 
nu vizitează Braşovul sau Poiana Braşov au invocat ca principală problemă 
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accesibilitatea, nu e o surpriză. Pentru unii, evident, preţurile sunt mult prea ridicate, şi 
acesta a fost al doilea motiv invocat. 
          Cam asta ar fi legat de partea de sondaj în rândul românilor. După aceea am 
întrebat braşovenii la nivel metropolitan care sunt priorităţile lor sau care ar fi din 
perspectiva lor lucrurile în care ar investi cel mai mult în perioada imediat următoare.  
Pe primul loc, şi cumva a fost surprinzător pentru noi, dar probabil există explicaţii pe 
care încă nu le-am aprofundat suficient, mulţi au zis: primul lucru, infrastructura de 
sănătate, la nivel metropolitan, după aceea – locurile de muncă, dar probabil că se 
referă la valoarea salariilor, nu neapărat la disponibilitatea propriu-zisă a locurilor de 
muncă, şi infrastructura educaţională. Deci cumva astea sunt rezultate clasice, cam 
peste tot în România sănătate, educaţie, locuri de muncă, sunt laitmotivul.  
           După aceea, pe ultimul loc, ca să ne uităm şi la coada clasamentului, iluminatul 
public, de care braşovenii par să fie cei mai mulţumiţi în momentul de faţă. 
           La fel, un lucru pe care l-am constatat şi noi, infrastructura stradală, Braşovul, 
din perspectiv noastră, este oraşul cu cea mai bună infrastructură de transport, cel 
puţin după cum arată străzile, intersecţiile, etc.  
           Am întrebat braşovenii şi ce planuri profesionale au de viitor, cei mai mulţi au 
spus că sunt mulţumiţi cu ceea ce fac în prezent, dar dacă ar fi să schimbe ceva, şi-ar 
deschide propria afacere. Cei mai puţini cred că au zis că ar vrea să lucreze la stat. 
Sondajul este făcut prin primăvară, nu ştiu dacă se măriseră încă salariile, dar acestea 
au fost rezultatele.  
           După aceea vă spuneam că am făcut…cumva am încercat să facem şi în paralel 
sondajul acesta şi în rândul angajaţilor din interiorul Primăriei, şi rezultatele au fost 
diferite, deci practic când am încercat să facem exerciţiul acesta de prioritizare în 
rândul personalului executiv, ne-a ieşit mobilitatea ca fiind principala prioritate a 
municipalităţii şi pe ultimul loc a ieşit infrastructura de servicii sociale. Asta cumva nu 
e surprinzător pentru noi, că Braşovul, pe analizele noastre, este unul dintre oraşele cu 
cea mai scăzută pondere a populaţiei cu risc de excluziune socială, deşi sunt probleme 
în zona metropolitană, gen zona Săcele.  
           Revenind la ceea ce vă spuneam, că ne-a consumat cea mai mare parte dintre 
resurse în perioada asta, ar fi temele de proiectare… am pregătit următoarele teme de 
proiectare, şi pentru detalii este aici Adriana, dacă veţi considera necesar, pentru benzi 
dedicate deja este urcată pe SAP, din câte ştim, construire parc … în Bartolomeu este 
pe SAP şi aceea, infrastructura integrată pentru ciclişti şi trafic pietonal cu cele două 
trasee nu este încă pe SAP, terminalul de transport urban în zona gării din nou este 
urcată deja pe SAP, extinderea sistemului de management informatizat al sistemului 
de transport public şi sistemul centralizat de monitorizare control al traficului, care 
înţeleg că au fost finalizate chiar zilele acestea, infrastructură garaj transport public şi 
urmează în zilele următoare şi cele două proiecte de reconversie zone abandonate în 
zone verzi, Rulmentul şi La Iepure.  
            Vă reamintesc că aceste proiecte vor fi depuse la sfârşitul acestui an spre 
finanţare din axa 4 a Programului Operaţional Regional, unde Municipiul Braşov are 
bani rezervaţi. 
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            Şi am ajuns la componenta aceea, care e partea cea mai strategică a 
contractului nostru, aşa o vedem noi, o mai bună gestionare a activelor municipale şi 
partea de regenerare urbană, unde, cu permisiunea dumneavoastră, aş vrea să dau 
cuvântul, pentru două-trei minute, colegilor arhitecţi din echipa noastră, cărora încă o 
dată le mulţumesc pentru tot efortul depus, să ne spună ce au făcut până în prezent şi 
ce reprezintă planşele pe care le puteţi vedea în spate”. 
 
 Domnul Arhitect –  Andrei Mitrea „Bună ziua! Vă mulţumesc mult pentru 
invitaţie! … în principiu, ce am lucrat au fost două produse finite, pe de o parte a fost 
o bază de date ce conţine la momentul actual mai multe straturi: o bază de date ce 
conţine documentaţii de tip plan de urbanism zonal. Avem, la ora actuală, cred eu, una 
dintre cele mai complete baze de date pe care vor putea fi adăugate straturi în 
continuare, pe care am pregătit-o atât în format G.I.S., sisteme informatice geografice, 
cât şi în format D.W.G. pentru a asigura posibilitatea de integrare la nivel de servicii 
ale Primăriei, cât şi extinderea către Comunitatea Externă a Primăriei pentru 
îmbunătăţiri. 
 Al doilea produs este o suită de planşe pe care le vedeţi în spatele nostru, la care 
am lucrat de la o scară parţială mare, la o scară din ce în ce mai mică. Ce avem de 
fapt, de la stânga la dreapta avem planurile naţionale şi metropolitane, în partea stângă 
avem prevederile Master Planului General de Transport, trecem la planul de mobilitate 
urbană durabilă…căile de transport principale care au legătură directă cu 
accesibilitatea, infrastructura de afaceri cu toate parcurile funcţionale, parcurile 
industriale şi parcurile tehnologice funcţionale din zona metropolitană, şi am trecut 
apoi la analiza de documentaţie de urbanism de structură de parcelare. Ce vedem pe 
următoarele două planşe sunt două grade de focalizare diferite care reacţionează trei 
tipuri de arii, arii necristalizate, arii aflate în curs de cristalizare şi arii cristalizate şi 
cele patru tipuri de operaţiuni asociate celor trei tipuri de arii, şi anume operaţiuni de 
urbanizare, pe care le vedeţi cu culoarea roşiatică, în special în partea de nord-vest, 
operaţiuni de densificare, operaţiuni de conversie funcţională şi operaţiuni de 
amenajare punctuală. Le-am împărţit în patru categorii, deoarece primele trei categorii 
vor avea cu siguranţă legătură cu viitorul Plan Urbanistic General, ca operaţiune 
urbanistică, iar ultima va putea face obiectul unor workshop-uri, ateliere, concursuri 
de soluţii, concursuri de idei, care vor contribui la creşterea imaginii atât în cadrul 
local, cât şi în cadrul internaţional. 
 Şi pe ultimele două planşe vedeţi evoluţia, din anul 2005 sau 2006 încoace, din 
2005 până în prezent, sunt cartate toate planurile urbanistice zonale, o dată ca 
temporizare, din 2005 până în prezent, iar pe ultima planşă din dreapta aveţi 
zonificarea funcţională majoră, conţinută în fiecare din cele 83 de planuri urbanistice 
zonale cartate. Ca să vă imaginaţi, cele două produse luate împreună, baza de date şi 
cartarea prevederilor din documentele naţionale, regionale, metropolitane şi locale, 
împreună vor face partea de fundamentare pentru viitorul caiet de sarcini de la Planul 
Urbanistic General sau pentru orice alte Master Planuri sau planuri de amenajare a 
teritoriului. Deci momentan ne-am chinuit să avem o privire de ansamblu cât mai 
exactă asupra întregilor tipuri de acţiuni, întregilor tipuri de investiţii şi tuturor zonelor 
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de impact, atât la nivel metropolitan, cât şi la nivel local. Cam asta ar fi pe scurt. Dacă 
sunt întrebări? Mulţumim!” 
 
 Domnul  Cristea Marius – reprezentant Banca Mondială „Două lucruri 
importante mai avem de zis, o dată avem în continuare disponibilitatea, am început să 
lucrăm cu doamna Arhitect Şef pentru tema de proiectare a Planului Urbanistic 
General, care cred că va fi un moment de referinţă şi în istoria oraşului. Încă o dată un 
lucru pe care îl susţinem şi asupra căruia am insistat deja, Andrei şi Corina au pregătit 
un punct de vedere aici, este ca acesta să includă pentru prima dată un Master Plan 
metropolitan îl numim noi, oricum, o abordare metropolitană a dezvoltării cerinţei de 
integrare cu P.U.G.-urile comunelor învecinate, pentru că deja ştiţi că aici sunt aspecte 
problematice, la graniţa dintre localităţi.  
            Ce am mai făcut în plus, am reuşit să mapăm teritorial toate cartierele 
comuniste din Braşov, unde s-ar mai putea face intervenţii de mică regenerare urbană, 
şi mai ales, foarte important, regenerarea spaţiilor publice din oraş, am mapat toate 
spaţiile care ar putea să facă subiectul a ceea ce noi susţinem, respectiv concursuri 
internaţionale de urbanism, pentru regândirea, de exemplu, a zonei gării sau a 
Centrului Civic sau a zonelor care mai pot fi încă amenajate în Centrul Istoric. 
            Aveţi în faţa dumneavoastră, şi îi mulţumesc lui Cătălin, că a reuşit să facă 
astăzi lucruri minunate, v-am listat acea broşură pentru investitori, este în limba 
engleză, este un material asupra căruia noi tot mai lucrăm, vă invităm să îl studiaţi 
dacă intraţi în contact cu companii româneşti, companii străine interesate de Braşov. 
Noi am listat în limba engleză, am dat-o investitorilor japonezi  care au fost aici, o să 
fie disponibilă şi în limba japoneză imediat şi în germană, sperăm.  
           Ultimul aspect e legat de expertiza japoneză, unde sperăm că veţi avea în 
continuare disponibilitatea de a primi în continuare de acolo atât delegaţii de oameni 
de afaceri, cât şi de experţi japonezi care aşteaptă să le spunem pe ce teme avem 
nevoie de ajutor.” 
  
           Domnul Primar -  George Scripcaru „Dacă cineva are vreo întrebare sau 
vreo clarificare pe care să o solicite? Se încadrează în ceea ce avem noi de făcut în 
continuare, şi cel mai important lucru, P.U.G., care este corelat cu actualizarea 
studiului de trafic, la care şi aici ne-am apucat de lucru, astfel încât să aducem situaţia 
la zi, pentru că am avut un studiu făcut atunci când am elaborat Planul Urbanistic 
General, în 2005, apoi a doua etapă în 2010, şi acum am început cea de a treia etapă 
care să actualizeze datele referitoare la studiul de trafic, pentru care am accesat, să 
spun aşa, tot pe cei care au făcut acest lucru în privinţa asta, în cele două etape şi care 
să aducem o situaţie la zi, ţinând cont de faptul că, aşa cum spunea şi colegul nostru 
mai înainte, va trebui să extindem discuţiile cu primăriile din zona metropolitană, să 
corelăm tot ce înseamnă dezvoltarea urbanistică din acea zonă, în aşa fel, încât să 
avem o coerenţă din acest punct de vedere. Este un plan de lung parcurs şi cred că 
vom avea multe lucruri de făcut în următoarea perioadă împreună. Dacă nu sunt alte 
întrebări sau date care să fie solicitate, le mulţumim colegilor de la Banca Mondială şi 
rămânem în contact. Mulţumim!” 
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                                                 INTERPELĂRI 
 

Domnul Consilier -  Ungar Arnold  „Nu pot să nu încep cu clasica întrebare 
adresată doamnei Secretar, la care voi primi, probabil, clasicul răspuns, da, şi atunci 
nu mai pun întrebarea, mai ales că până luna viitoare sau în două luni va intra în 
vigoare noul Cod Administrativ şi atunci se va lămuri în mod clar şi problema cu 
semnatul proiectelor de hotărâre şi tot în mod clar ne vom lămuri atunci că prezenţa 
doamnei Secretar la comisiile de specialitate, în speţă la cea juridică, nu va mai fi 
necesară, ceea ce nu înseamnă că nu ar fi utilă. 
          Acum vreau să mă refer la o întrebare, interpelare sau felicitare… nu ştiu cum 
să-i spun… să îi felicit pe responsabilii care au semnat acordul pentru cumpărarea 
autobuzelor din Turcia, în frunte cu dl. Primar, că dânsul a coordonat treaba asta, mă 
bucur că acest contract s-a făcut cu o ţară NATO, că banii ăştia ai Uniunii Europene se 
duc la o ţară NATO şi nu la o ţară care este într-o alianţă militară adversă. Şi dacă tot 
cumpărăm autobuzele astea, aş ruga pe responsabilii R.A.T.-ului, că dânşii ar trebui să 
facă analiza aceasta, să vadă dacă nu se pot reintroduce cursele de noapte. Pentru că 
pe vremuri, prin 92’–93’, R.A.T.-ul era sub autoritatea Consiliului Judeţean şi de 
atunci începuseră presiunile unora să desfiinţăm cursele de noapte, ca să meargă mai 
bine taximetria.  
          Pentru că mulţi factori responsabili din epoca aceea şi după anul 2000, care erau 
prin diferite instituţii, aveau maşini băgate în firmele de taximetrie. Şi atunci au avut 
tot interesul să desfiinţeze cursele de noapte. Sigur că asta s-ar putea reînfiinţa numai 
după ce s-ar face o analiză dacă e economicoasă treaba asta, să susţină din punct de 
vedere economic, dacă se poate asigura paza acestor autobuze, că noaptea circulă unii 
care n-au minte nici când sunt treji, darămite când nu mai sunt treji? Şi atunci acesta 
ar fi un punct care ar fi totuşi în favoarea cetăţeanului, dacă s-ar putea introduce. 
           Acum dacă tot am vorbit de Turcia, că am făcut această afacere, cu Turcia, cu 
firmele turceşti, eu aş propune ca să reluăm relaţiile de colaborare cu oraşul înfrăţit 
Kemer, cu care ne-am înfrăţit prin 99-2000…şi ar fi bine să reluăm colaborarea şi din 
acest punct de vedere, şi totodată aş propune să reluăm colaborarea că din ce îmi 
amintesc eu, nu mai eram pe aici prin zonă, dar ştiu că s-a făcut o înfrăţire şi cu un 
oraş din Bulgaria…noi ar trebui să facem treaba aceasta, să întărim colaborarea între 
ţările vecine, pentru că dacă la nivel central se face treaba asta, atunci nu se face 
degeaba, e o strategie în mod precis. Şi noi, la nivelul nostru, ne putem încadra în 
această strategie naţională, mai ales că e agreată de toate forţele politice, nu poţi să 
spui că vrea numai unul şi celălalt nu vrea.” 
 

Domnul Consilier - Tărăbuţă Dumitru  dă citire unui răspuns transmis de 
Direcţia Tehnică în 30 mai, unei adrese formulată de o asociaţie de proprietari: “Cu 
privire la adresa dumneavoastră transmisă la Primăria Municipiului Braşov, privind 
tăierea, toaletarea mai multor arbori amplasaţi pe Aleea Constructorilor nr. 13, vă 
comunicăm următoarele: arborii la care faceţi referire au fost  aprobaţi pentru tăiere în 
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urma solicitării doamnei Pisău Gabriela, Preşedinta Asociaţiei de Proprietari. Această 
operaţiune urmează a se executa de către o societate specializată, împuternicită de 
Primărie”. 
            “Stimaţi colegi, stimaţi angajaţi ai Primăriei, dacă în trei luni de zile nu am 
reuşit să rezolvăm această problemă, este grav. Pentru că în aceste zile, când au fost 
ploile şi furtunile respective, au căzut foarte multe crengi uscate, destul de groase, şi 
care puteau să producă un eveniment. Deci în trei luni de zile, ca răspuns de la 
Primărie să nu se rezolve această problemă, e grav. Şi aş ruga totodată Primăria, 
datorită ploilor care au fost, să intre din nou pentru a defrişa vegetaţia abundentă care 
a crescut în Braşov, garduri, tunsul ierbii în tot Braşovul. Sunt zone în care nu a ajuns 
Primăria. Dacă în anii trecuţi ajungeau, anul acesta nu au ajuns. ” 
 

Domnul Consilier -  Bogdan Mircea  „… a început lucrarea la fântâna 
arteziană şi s-a oprit… trebuie făcută pietonala  din Răcădău, că acolo sunt oameni   
de-ai noştri, cetăţeni ai Braşovului, care plătesc contribuţii la Primărie… scările  sunt 
deteriorate complet. Dumneavoastră aveţi posibilitatea, împreună cu instituţiile 
Primăriei, să se demareze lucrare, că am înţeles că e prinsă în program. 
             Anul trecut am avut o hotărâre de consiliu local care s-a aprobat, pentru 
ridicare maşinilor abandonate pe domeniul public. Rugămintea mea: autorităţile care 
răspund de aceste hotărâri să ia măsurile care trebuie, deoarece pe strada Brazilor în 
faţa Bisericii de Cult în Noua sunt abandonate fără roţi chiar pe iarbă, în faţa 
bisericii… arată foarte urât. Precum şi în alte zone ale oraşului, pe Calea Bucureşti, în 
Steagu’, sunt maşini care au afişe pe geamuri, vânzare-cumpărare, deci sunt multe 
lucruri care trebuie rezolvate. Cetăţeni din diferite zone vin la noi şi ne spun. Nu au 
posibilitatea unii să vină aici, la şedinţă, să spună, dar prin noi ne spun aceste lucruri.  
         În legătură cu Poşta din Noua, ştiu că toată lumea o să zică că Guvernul e 
vinovat, că nu ştiu ce... deci s-a desfiinţat poşta din Noua şi a dirijat pensionarii, fără 
să se facă o analiză, pe Răcădău. Cei care sunt pensionari din Noua şi au de ridicat 
pensiile de la Poştă merg cu două maşini şi e foarte greu. Aş ruga, dacă se poate, până 
se va rezolva problema pentru spaţiul pentru Poştă în Noua, ca RATBV să dirijeze o 
maşină o dată la 2 ore pe Poienelor şi Carpaţilor, să iasă la Judeţean, la Spitalul 
Judeţean, două staţii, ca să meargă şi oamenii ăştia acolo, să-şi ridice drepturile pe 
care le au.” 
           

Domnul Primar -  George Scripcaru „Până am intrat eu, pentru că am fost 
cu colegii de la Banca Mondială, nu ştiu ce au spus ceilalţi colegi, dacă au fost şi alte 
interpelări, însă condiţiile meteo pe care le vedem stimulează lucrul acesta, a ceea ce 
înseamnă zone verzi şi e un dezechilibru astăzi, din punctul acesta de vedere, că nu 
reuşim să facem faţă la ceea ce trebuie toaletat, tuns şi aţi văzut că au început să 
smulgă şi copacii din rădăcini, chiar dacă sunt copaci sănătoşi, aţi văzut ce pericol a 
fost sâmbătă seara în zona Livada Poştei, o să avem o discuţie cu cei de la zone verzi, 
să amplificăm acest ritm de toaletări. 
            Îmi pare rău că nu am avut cum să vă prezentăm, aşa cum a făcut Banca 
Mondială, să vă prezentăm şi în ce stadiu suntem cu proiectul referitor la Pietonalul 
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din Răcădău care se află într-o fază foarte avansată de pregătire a documentaţiei şi să 
intre într-o etapă de lucrări pentru refacere totală a pietonalului din Răcădău, pietonal 
care include inclusiv reabilitarea fântânilor arteziene. Avem o echipă care lucrează la 
această documentaţie şi sperăm ca să putem să începem în scurt timp şi lucrările de 
refacere a acestui pietonal.  
           Vă mai dau eu vreo două-trei locaţii unde sunt maşini: pe strada Lungă este un 
Mercedes de culoare albastră, care zace acolo de foarte mult timp, POZ are numărul, 
mai sunt vreo două maşini pe Nicolae Titulescu, pe Calea Bucureşti, mai sunt încă la 
fel, câteva, şi mai sunt şi prin cartiere, cunosc şi eu acest lucru. Avem o situaţie pe 
care o gestionăm în momentul de faţă, Poliţia Locală are grafic, are în plan acest lucru, 
este o chestiune de procedură care sperăm cu ocazia aceasta să se ţină cont de ea şi să 
gestionăm această problemă prin intermediul Poliţiei Locale şi cu prestatorul pe care îl 
avem noi şi care se ocupă de această situaţie.  
          Cu Poşta chiar că nu avem nici o legătură…noi le-am dat un spaţiu în Poiana 
Braşov, să deservească Poiana Braşov şi nu au fost în stare să asigure personal la 
Oficiul pe care l-am pus la dispoziţie pentru Poşta Română şi de asemenea şi în 
situaţia în care am avut discuţii cu Poşta Română înţeleg că au o problemă de personal 
şi de infrastructură. Este o chestiune mai mult administrativă care mai mult ţine de 
ceea ce înseamnă Poşta Română, şi noi nu avem o relaţie de subordonare, şi noi plătim 
la Poştă orice prestaţie. Acum chiar să punem autobuze care să ducă oamenii la Poştă 
chiar că e un pic ilogic şi peste mână, noi avem autobuze să deservim serviciul public 
de transport în totalitate şi ştiţi bine că avem contractul cu B.E.R.D.–ul care a fost 
semnat pentru achiziţia a 105 autobuze pentru necesarul de transport în Municipiul 
Braşov. Cu Poşta nu avem o soluţie, rugămintea mea este să vă adresaţi la Poştă”. 
 

Domnul Consilier - Bogdan Mircea  „Domnul Primar, m-aţi înţeles greşit,   
n-am spus să punem maşină specială! Sunt maşinile 17, care circulă pe Calea 
Bucureşti şi o dată la 2 – 3 ore să poată dirija şi pe Carpaţilor…” 

 
            Preşedintele şedinţei - domnul Oprică Florentin-Adrian îi spune domnului 
consilier că este de destul timp în Consiliul Local şi a votat planul de transport al 
RATBV.    
             Domnul Primar - George Scripcaru adaugă faptul că Primăria nu are treabă 
cu Poşta şi propune să se treacă peste discuţia asta. 
 

ORDINEA  DE  ZI  SUPLIMENTARĂ 
 

Punctul  1 (64) 
 
           Proiect de hotărâre privind privind modificarea HCL nr.587 din 27 noiembrie 
2014 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii  RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”.    
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  Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul  2 (65) 
 
          Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL nr. 
297/30.05 2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor 
fixe , poz. 542, 552, 558 prevăzute în HCL 286/1999, cap.F, care aparţin domeniului 
public al Municipiului Braşov, aflate în administrarea RAT.   
  
          Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
                                                    
                                                    ORDINEA  DE  ZI 
 

PUNCTUL 1 
 
       Informare privind plângerea prealabilă formulată de Uniunea Artiştilor Plastici 
din România - Filiala Braşov împotriva H.C.L. nr. 115/21.03.2018 privind aprobarea 
tarifelor în vederea stabilirii chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă aflate în administrarea Societăţii Rial S.R.L. 
 
 Comisia 5 - Propune discutie la RIAL in cadrul Consiliului de Administratie. 
  
                                                       PUNCTUL 2 
 
          Raport de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Asistenţă 
Socială Braşov, pe semestrul I 2018. 
 

PUNCTUL 3 
 
          Raport de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov pe 
semestrul I 2018. 
 

PUNCTUL 4 
 
           Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov. 
 
           Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 5 
 
            Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local  nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale. 
 
            Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 6 
 

            Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor 
sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru anul 
2018. 
        
            Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 7 
            Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
461/2016 privind aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul 
local pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează persoanelor cu domiciliul 
în municipiul Braşov. 
 
            Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate (23 voturi pentru) domnul consilier Ungar Arnold nu 
participă. 
 

PUNCTUL 8 
 
            Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor 
de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile şi nivelului mediu lunar al 
subvenţiei/beneficiar pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în 
România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială şi care se adresează persoanelor cu 
domiciliul în municipiul Braşov pot solicita subvenţie de la bugetul local pentru anul 
2019. 
 
   Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate (23 voturi pentru) domnul consilier Ungar Arnold nu 
participă. 
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PUNCTUL 9 
 
             Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al serviciului social de zi “Cantina de ajutor social”. 
     
              Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 10 
 
              Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 534/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Asistenţă Socială 
Comunitară. 
 
      Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
                                                        PUNCTUL 11 
 
              Proiect de hotărâre privind aprobarea listei documentelor de interes public 
produse şi/sau gestionate de Primăria Municipiului Braşov, conform Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
     
               Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar în 
urma votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 12 
 
                Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 - Statul de funcţii la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov. 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, 
a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 13 
 
               Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. 
 
               Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, 
a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 14 
 
            Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
Funcţionare a Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parking. 
 
   Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 15 
 
            Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Serviciului Public Local de Termoficare Braşov. 
 
   Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 16 
 

             Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov în 
calitate de partener în cadrul proiectului “Achiziţii de mijloace de transport public - 
troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a 
acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun cu 
M.D.R.A.P. a unei achiziţii ocazionale.  
     
             Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, 6 şi 7, iar în urma votului, 
a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 17 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare instalaţie electrică Grădiniţa cu 
program prelungit Nr. 15, Braşov, str. Hărmanului, nr. 46 - 48”. 
 
  Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 18 
 
            Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui număr de 10 locuri de 
parcare aferente adresei str. George Bariţiu nr. 36 (în spatele Arhivelor Statului) , către 
S.C. R.B. COREC S.R.L. pentru HOTELUL BELLA MUZICA. 
 
   Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 19 
 

             Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 606/22.12.2016 privind 
aprobarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane 
aparţinând “S.C. RATBV S.A.” pentru persoanele vârstnice şi pensionarii, cu 
domiciliul în municipiul Braşov. 
          
   Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 6, iar comisia 5  a avizat cu 
următoarele amendamente:  1 - Cu intrarea în vigoare de la 1 septembrie 2018”; 2 - Se 
inlătură sintagma: “Excepţia liniei 20” , iar în urma votului, a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 
     Domnul Viceprimar – Mihai Costel „Aş dori să fac doar o menţiune, 
ţinând cont de faptul că la punctul nr. 19 am avut amendamentul cu eliminarea acelei 
sintagme, rugămintea mea este să se consemneze în procesul-verbal ca la întocmirea 
formei finale a următoarelor puncte de pe ordinea de zi, 20 şi 21, să se ţină cont, să se 
coreleze din anexele celor două hotărâri, ţinând cont că există o hotărâre între prima 
hotărâre şi următoarele două”. 
 
   

PUNCTUL 20 
 
               Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 603 din 22 
decembrie 2016, republicată, privind aprobarea Contractului de delegarea a gestiunii 
serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov ce se va 
încheia între Municipiul Braşov şi Societatea „RATBV ”S.A. 
 
     Proiectul de hotãrâre 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 nr. 6 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 hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 22 
   
              Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de implementare a Legii nr. 
153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, 
completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecţie de arhitectură a 
Municipiului Braşov. 
 
           Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisia 5, iar Comisia 2 avizat cu 
amendamentul: la Art.3 se aproba  inventarul cladirilor din Centrul Istoric - partea 
I, iar în urma votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                                       PUNCTUL 23 
 
           Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă 
şi împrejmuire, în Braşov, str. Fânului nr. 60 N”, beneficiar Pitiş Elena. 
 
 Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului, a fost 
aprobat cu unanimitate. 
    

PUNCTUL 24 
 
         Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Amenajare hotel 
în spaţiu existent” Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 23, beneficiar RA-RA Hotels S.R.L. 
     
           Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului, a fost 
aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 25 
 

            Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.Z. 
Modificator - Construire ansamblu de locuinţe, str. Plugarilor f.n., Braşov. 
 
    Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 26 
 
             Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.Z. - 
Braşov , zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est. 
 
    Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 27 

 
               Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
5122/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate 
de Pascu Eugen şi Pascu Maria-Ioana. 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma votului, 
a fost aprobat cu unanimitate. 
    

PUNCTUL 28 
 
                 Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub 
nr. 1480/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de Németh Zoltán. 
 
    Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 29 
 
              Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 145141 Braşov, nr. cad. 2716, nr. top. 
9459/2/2/2/1/22 şi a terenului înscris în C.F. nr. 109587 Braşov, nr. cad. 2713, nr. top. 
9459/2/2/2/1/19. 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, 
a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 30 
           Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, 
a terenului înscris în C.F. nr. 133425 Braşov, nr. cad. 133425. 
     
             Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 31 
 
             Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152352 Braşov, nr. cad. 152352. 
 
    Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 32 

 
           Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, 
a terenului înscris în CF 115415 Braşov, nr. cad. 115415. 
 
    Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 33 
 

              Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a cotei de 97/125 din terenul înscris în C.F. nr. 115406 Braşov, nr. cad. 
115406. 
 
    Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 34 
 
             Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 
a cotei de 84838/280000 din terenul înscris în C.F. nr. 112569 Braşov, nr. cad. 4348, 
nr. top. 9472/5/5/5/1/2/1/10. 
 
    Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 35 
 
              Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152814 Braşov, nr. cad. 152814. 
     
              Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 36 
 
               Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 126879 Braşov, nr. cad. 6056, nr. top. 7740/5/1. 
 
      Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, 
a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 37 

 
           Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, 
a terenului înscris în C.F. nr. 115415 Braşov, nr. cad. 115415 şi a terenului înscris în 
C.F. nr. 115406 Braşov, nr. cad. 115406. 
 
    Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 38 
 
                Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a cotei de 14637/280000 din terenul înscris în C.F. nr. 112569 Braşov, nr. 
cad. 4348, nr. top. 9472/5/5/5/1/2/1/10. 
 
    Proiectul de hotãrâre 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 cotei de 25/125 din terenul înscris în C.F. nr. 115406 Braşov, nr. cad. 
115406. 
 
       Proiectul de hotãrâre 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 C.F. nr. 152507 Braşov, nr. cad. 152507. 
 
    Proiectul de hotãrâre 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 C.F. nr. 152460 Braşov, nr. cad. 152460. 
     
           Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 42 
 
            Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 9, deţinut de 
POPESCU AURELIAN CRISTIAN şi POPESCU ANDREEA. 
 
    Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 43 
 
         Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 10, deţinut de S.C. 
DICON COMPANY S.R.L. 
 
         Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 44 
 
                  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 72, ap. 7, deţinut de 
CRISTOLOVEAN NICOLAE. 
 
         Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 45 
 
                  Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 689/2017 
având ca obiect darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială a unor 
imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov. 
 
         Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 46 
 
               Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Municipiului Braşov 
pentru anul şcolar 2018 - 2019. 
 
 Domnul Primar - George Scripcaru „Nu este o interpelare, practic este o 
completare sau o referire care are legătură cu acest punct, referitor la şcoli”. 
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 Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana Goran „E vorba de o 
iniţiativă pe care doresc să o facă vis-à-vis de partea asta şcolară, dar nu este 
amendament, nu are legătură cu proiectul. Vor să înfiinţeze o comisie acolo, de 
evaluare”. 
 Domnul Primar - George Scripcaru „Şi aici are legătură cu fiecare consilier 
care face parte din consiliul de administraţie şi care va trebui să participe la o discuţie 
pe care am iniţiat-o ieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, doamna inspector şefă care a 
fost aici, la comisie, din partea inspectoratului, domnul Viceprimar, din partea 
municipalităţii, care împreună cu comisia de educaţie din Consiliul Local şi cu fiecare 
consilier, după caz, care face parte dintr-un consiliu de administraţie, trebuie să aibă 
întâlniri şi discuţii cu conducerea şcolii sau cu cei care sunt directori la şcolile 
respective, cu care să aibă nişte discuţii şi să stabilească nişte criterii de performanţă la 
nivelul unităţii de învăţământ pe care o reprezintă”. 
  
 Domnul Consilier - Sebastian Rusu „Îmi cer scuze! Aţi mers destul de 
repede! N-am auzit ce a spus domnul Primar, dar era vorba de formarea unei comisii 
de lucru pentru a evalua această capacitate a instituţiilor de învăţământ din Municipiul 
Braşov, comisie formată din membri de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, consilieri 
locali, viceprimari, şi practic fiecare consilier local fiind într-un consiliu de 
administraţie la una dintre unităţile de învăţământ, va putea să-şi facă o idee corectă şi 
exactă asupra capacităţii şi unde este o suprasolicitare nefirească şi unde clasele sunt 
mult prea aglomerate, aici intervenind nu doar problema spaţiului, cât şi problema 
calităţii actului didactic. 
 O a doua discuţie care a fost generată din acest punct: s-a discutat posibila 
revocare a Hotărârii de Consiliu Local în ceea ce priveşte accesul în curtea şcolilor, o 
chestiune discutată şi solicitată de anumite O.N.G.-uri şi i s-a cerut un punct de vedere 
doamnei Ariana Bucur, inspector general a Inspectoratului Şcolar Judeţean şi dânsa a 
spus la fel, că nu consideră că este cazul, şi conform condiţiilor existente, 
infrastructurii actuale, nu se poate asigura siguranţa copiilor care vor să se joace. Deci 
punctul oficial al Inspectoratului Şcolar Judeţean este de a nu revoca acea hotărâre de 
consiliu local. Noi am zis ok, să mergem până acolo, s-o revocăm, să dăm accesul în 
şcoli, şi să vedem mai departe transferul responsabilităţii cum se face. Oficial punctul 
dânsei şi al Inspectoratului Şcolar este de a nu revoca ace hotărâre de consiliu local. 
Am vrut să fac aceste două menţiuni pentru că practic din acest punct s-au generat 
aceste două discuţii distincte.” 
  Domnul Primar - George Scripcaru „Aici vă rog frumos să fiţi foarte atenţi, 
pentru că aceste referiri la care s-a raportat domnul consilier trebuie transpuse într-un 
act care va fi semnat de către noi şi conducerea şcolii, şi asta înseamnă nişte criterii de 
performanţă a conducerii instituţiei, care după aceea vor fi foarte importante de 
urmărit sau de gestionat sau de pus în practică, pentru că astăzi avem probleme în 
câteva unităţi de învăţământ, unde suntem practic într-o situaţie foarte delicată, şi mă 
refer aici la şcoala 6. Noi avem în momentul de faţă suprasolicitări pe anumite unităţi 
de învăţământ, datorită faptului că se înscriu copii mai mulţi decât capacitatea şcolii, 
ca şi infrastructură. Şi asta datorită faptului că la nivelul unor unităţi de învăţământ nu 
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este o regulă sau nişte criterii la care să se facă referire atunci când se face acest lucru. 
Sunt foarte mulţi părinţi, persoane care îşi creează o viză fictivă de flotant în 
Municipiul Braşov pentru ca să se încadreze în acea regulă prevăzută de Ministerul 
Educaţiei, ca să poată să înscrie copilul la şcoala la care doreşte. Şi dacă o să ne uităm 
astăzi, pe Livada Poştei sunt cei mai mulţi copii, dacă e să luăm lucrurile din punct de 
vedere teoretic, figurează că ar fi acolo. În realitate, locuiesc în alte localităţi din 
judeţul Braşov. Şi atunci, pe baza acestei înscrieri fictive, copilul figurează şi trebuie 
să se ducă la Şcoala 6. La Şcoala 6 numărul de clase este mai mare decât 
infrastructura şcolii. Şi atunci, de aici apar o grămadă de probleme: o clasă nu mai are 
25 de elevi, şi atunci sunt mai mulţi elevi, decât prevede norma, şi atunci calitate 
actului de învăţământ este alta, pentru că una este să predai la o clasă care are 25 de 
elevi şi în clasă sunt 30 sau 30 şi ceva. Nu încap, şi plus de asta şi profesorul, şi cadrul 
didactic are o problemă cu programa şi cu cursurile. De aici încolo a trebuit să se 
identifice şi am aflat ulterior, şi nu ne-a întrebat nimeni şcoala, conducerea, unde să 
pună aceste clase? Şi sunt clase de clasa 0 sau clasa I. Şi pe o înţelegere cu Liceul 
Unirea au ajuns să producă actul de învăţământ la Liceul Unirea. Sunt şi factori de risc 
aici, pentru că o şcoală trebuie să se încadreze în anumite reguli şi criterii şi norme. 
Acum s-a derulat procedura de licitaţie pentru modernizarea şi lucrările care sunt la 
Colegiul Unirea. Nu mai pot să se deruleze activităţile şi orarul de învăţământ cu acele 
clase care sunt peste capacitatea şcolii la Unirea. Ce facem cu aceşti copii, că sunt 
foarte multe clase în situaţia asta? Şi de aici încolo discutăm despre şcoala 8, care este 
într-o situaţie similară. Unde a fost posibil să extindem, am derulat proiecte, proceduri 
şi extinderi, mansardări sau extinderi cu corpuri de clădiri noi, şi avem. Pe de altă 
parte, avem în Municipiul Braşov şcoli modernizate, unde s-au făcut investiţii, în 
cartierul Astra, pe b-dul Saturn, unde avem două şcoli modernizate, Şcoala 2 şi Şcoala 
3, unde la una dintre şcoli există disponibilitate, există capacitate, infrastructură, dar 
acolo nu avem vize de flotant fictive, pentru că sunt în altă parte. Eu nu spun că e un 
lucru rău, şi ce ne-a prezentat Banca Mondială este o tendinţă care se va amplifica în 
următoarea perioadă, însă trebuie să înţelegem aici, şi noi şi inspectoratul, că trebuie 
să creăm nişte reguli şi nişte criterii, în aşa fel, încât… vedeţi, ajungem la studiu de 
trafic. Dacă şi la Honterus se înscriu mai mulţi decât este capacitatea colegiului? 
Normal că toate maşinile, dimineaţa, pe Bariţiu, blochează traficul. Şi cine este de 
vină că se blochează traficul? Primăria, nu? Când am început să facem un grafic de 
orar decalat, 7,30 – 8,00, să fie lucrurile decalate, diferite, ca şi începerea cursurilor, 
reacţia a venit tot… şi unii dintre reprezentanţii municipalităţii în consiliul de 
administraţie au stimulat acest lucru şi au spus că Primarul a făcut treaba asta, ca să 
dea bine în faţa părinţilor. 
         Realitatea este cu totul şi cu totul alta, şi ştim bine care este situaţia. De aceea 
cred că reprezentanţii în Consiliul de Administraţie din partea Consiliului Local şi de 
unde faceţi dumneavoastră parte ar trebui ca să gestionăm acest probleme în unitatea 
respectivă de învăţământ, pentru că aceste discuţii care vor fi derulate în următoarea 
perioadă se traduc într-un contract  pe care noi trebuie să-l semnăm: Primarul, ca şi 
reprezentant al municipalităţii, trebuie să-l semneze cu această entitate, cu conducerea 
şcolii, ori aici am delegat pe viceprimar să se ocupe de treaba asta, împreună cu 
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comisia de educaţie din Consiliul Local, unde sunteţi membri, la care să participe, 
după caz, fiecare consilier care reprezintă municipiul în Consiliul de Administraţie şi 
care să participe la aceste discuţii cu conducerea şcolii şi cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, pentru a detalia aceste lucruri, ca să nu semnăm aşa, formal, cu fiecare în 
parte. De-asta am spus să nu fie toată lumea, dar să fie comisia de specialitate din 
Consiliul Local cu reprezentantul municipalităţii şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
care să detalieze aceste lucruri. E şi partea bună că avem  un grad de încărcare peste 
capacităţi, dar avem în acelaşi timp şi unităţi de învăţământ finanţate de la bugetul de 
stat în proporţie de 100% care sunt subdimensionate datorită acestei situaţii la care am 
făcut referire şi care creează acest dezechilibru din punctul acesta de vedere, şi de 
asemenea sunt şi situaţii când părinţi care locuiesc într-un cartier din Municipiul 
Braşov, să spunem… mă uit la domnul Bogdan, că a vorbit de Răcădău, şi-a făcut 
unul dintre ei mutaţie fictivă, ca viză de flotant într-o altă locaţie în Municipiul 
Braşov, ca să fie în aşa fel, încât o argumentaţie pentru ca acel copil să fie la o şcoală, 
alta decât în cartierul în care locuieşte, sunt situaţii de genul acesta… avem presiune 
pe două şcoli, pe Şcoala 6 şi pe Şcoala 8 pentru care va trebui să găsim o soluţie în 
această perioadă pentru începerea anului şcolar, pentru că altfel o să ne trezim că la o 
anumită şcoală trebuie să derulăm cursuri nu în două schimburi, în trei, şi nu este în 
regulă! De-asta am intervenit, pentru că această problemă e destul de sensibilă şi 
importantă în acelaşi timp, pe care trebuie s-o gestionăm împreună. Vă rog frumos să 
daţi atenţie la această întâlnire pe care va trebui să o derulăm împreună cu cele două 
părţi, în aşa fel, încât să detaliem foarte mult din acest punct de vedere. ” 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului, 
a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 47 
 

                 Proiect de hotărâre privind acceptarea cesiunii acţiunilor nominative 
deţinute de Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov la Societatea 
RATBV S.A. 
 
                 Preşedintele şedinţei - domnul Oprică Florentin-Adrian “Aici mai 
trebuie să desemnăm o persoană care să semneze aceste acte şi să se ocupe, şi cred că 
persoana cea mai importantă ar fi domnul Viceprimar Mihai Costel.  
                  Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 48 
 
                  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de trecere a 
reţelelor electrice de alimentare cu energie electrică asupra unui imobil situat în 
Municipiul Braşov, zona Sânpetru Stupini. 
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         Domnul Consilier - Ungar Arnold „.. Dacă cineva dintre iniţiatori e aici, 
să ne spună dacă acest drept pe care îl constituim noi acum îl constituim asupra unui 
teren care este proprietatea municipiului, a statului sau e proprietatea unei alte 
entităţi?” 
         Doamna Souca Georgeta „Deci terenul respectiv se încadrează în 
prevederile art. 26 din Legea nr. 18, a fost la dispoziţia comisiei de fond funciar la 
Legea 18 şi nu a fost pus în posesie. Conform legii, toate terenurile care au rămas fără 
să fie puse în posesie, trec în proprietatea localităţii”. 
      Domnul Consilier - Ungar Arnold „Ce am priceput de aici? Că terenul a 
fost retrocedat, dar nu a fost pus în posesie?”. 
     Doamna Souca Georgeta „.. a rămas în proprietatea municipiului, după 
aplicarea legii”. 
   
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 49 
 
                 Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov str. Colonia 
Metrom nr. 5. 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 50 
 
                Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov str. Gării Dârste 
f.n. 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
  

PUNCTUL 51 
 
                Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov str. 1 Mai nr. 
28. 
 
                Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
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                                                 PUNCTUL 52 
 
               Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenurilor aferente 
construcţiei situate în Braşov, str. Calea Feldioarei nr. 19, către S.C. “TOP AUTO 
COM” S.A. Braşov. 
 
               Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
     

PUNCTUL 53 
 

               Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a 
imobilului str. Crinului. 
 
     Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 54 
 
                Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a 
imobilului str. Berzei. 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 55 
 
                Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a 
imobilului str. Venus - tronson 1. 
 
      Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
                                                       PUNCTUL 56 
 
                Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a 
imobilului str. Venus - tronson 2. 
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     Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 57 
 
                 Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, 
a imobilului str. Venus - tronson 3. 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 58 
 
                 Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, 
a imobilului str. Jepilor. 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
  
 

PUNCTUL 59 
 
                 Proiect  de  hotărâre  privind înscrierea în proprietatea Municipiului 
Braşov, a imobilului str. Aleea Minervei. 
 
        Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 60 
 
                  Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, 
a imobilului str. Apollo. 
 
        Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
                                                     PUNCTUL 61 
 
                  Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, 
a imobilului str. Galaxiei. 
     
         Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 62 
 

                  Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, 
a imobilului str. Toamnei. 
 
        Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
                                                 PUNCTUL 63 
 
                 Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor 
imobile situate pe raza UAT Codlea. 
 
       Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului, a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
                 Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian declară încheiate 
lucrările şedinţei. 
 
                    Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal, spre cele legale.  
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR, 
OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN           ADRIANA GORAN 
 
 
 
 


