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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  22 august 2018 

 
 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a 

fost convocată pentru data de 22 august 2018, orele 12:00, în sala de 
şedinţe  a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, anun ţul de şedin ţă  
f iind postat pe site-ul instituţ iei şi publicat în ziarul “Transilvania 
Expres”,  în data de vineri - sâmbătă  17 - 18 august 2017. 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov –  Adriana Goran 
face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezen ţi 25. 
Absentează  domnul consilier Duţu Tudor Alexandru şi domnul 
consilier Barabaş Laszlo (este în concediu). 

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

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

Aprobarea ordinii de zi 
Se supune la vot ordinea de zi ini ţia lă  cu 54 puncte (punctul  43 

a fost retras) şi se aprobă  cu unanimitate.  
* 

Aprobarea ordinii de zi suplimentară 
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 1 punct şi se 

aprobă cu unanimitate. 
* 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data  
de 25 iulie 2018. 

 
 În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, procesul - 

verbal al şedin ţei din data de 25 iulie 2018, care se aprobă cu 
unanimitate.  

* 
Acordarea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului 

Braşov, doamnei Irene Oancea. 
 

Domnul Primar George Scripcaru acordă diploma de Cetăţean 
de onoare al Municipiului Braşov, doamnei Irene Oancea, în semn de 
respect şi recunoştinţă pentru prestigioasa activita te sportivă.  
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Doamna Irene Oancea mulţumeşte tuturor pentru încrederea 
acordată şi pentru tit lu de Cetăţean de onoare al Braşovului.  

 
* 

Interpelări 
 
Doamna consilier Donosă  Adina  atrage  aten ţia, că în zona 

Steagu’,  Noua, Craiter, de câteva zile, se simte un miros insuportabil.    
A sunat la Garda de Mediu şi i s-a comunicat că vine  mirosul de la 
groapa de gunoi administrată de Fin-Eco; tot atunci a aflat că la 
groapa de gunoi „Fin-Eco”,  se aduce din tot judeţul, deoarece celelalte 
rampe din localităţi,  au fost închise pentru a fi conforme cu normele 
europene.  

Ar vrea să ştie, dacă se va identifica o soluţie, pentru că ce i 
care locuiesc în zona aceea, nu pot sta cu geamurile deschise.  

 
Domnul consilier Şovă ială  Şerban : 
„Am rugămintea la cei care se ocupă de stâlpişorii de blocare a 

accesului auto la parcul de la „Andrei Şaguna”,  la intrarea de la                   
str.  Băilor, stâlpii care blochează accesul maşinilor pe aleea centrală a 
parcului, sunt montaţi exact la lungimea unei maş ini în interiorul 
parcului şi atunci lumea parchează în permanenţă acolo, sunt câte două 
maşini parcate. Femeile care vin cu cărucioare nu mai pot să treacă pe 
lângă ele.”  

 
Domnul consilier Macedonschi Cristian are o scurtă  

interpelare pentru comisia de circulaţie. Coborând pe podul de la 
Calea Bucureşt i,  venind din Săcele,  a consta tat că  s-au montat stâlpi  
de iluminat pentru trecerile de pietoni, care sunt foarte bune şi 
apreciază că  s-au montat în tot oraşul. Însă cea de acolo, s-a montat 
exact în faţa semaforului şi  nu se vede semaforul. 

 
Domnul consilier Bunghiuz Marius Ştefan subliniază că   

există  probleme în toate cartie rele la aceste platforme de gunoi şi 
aşteaptă rezolvarea problemei. 

 
Domnul consilier Ungar Arnold propune consti tuirea comisie i 

pentru verificarea aplicării Legii nr.202/2002 (privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi). Propune testarea fizică a agenţilor Poliţiei Locale 
şi studierea H.C.L. nr.120 a Consiliului Local Buzău. Domnul 
consilier Ungar solicită  rezolvarea situaţ iei clădirilor din fostele 
tabere din Timiş şi Dâmbul Morii.  De asemenea, doreşte instalarea 
unui sistem de supraveghere al bustului lui Itzac Rabin din Parcul 
„Rishon LeZion”.   

 
 
 



CONSILIUL LOCAL – ŞEDINŢĂ ORDINARĂ  –   22  AUGUST  2018 

3 

 
 
Domnul preşedintele de şedinţei Oprică  Adrian Florentin are  

o intervenţie pentru serviciul din primărie care se ocupă  de dezinsec ţie 
şi deratizare, pentru „Bartolomeu” şi „Tractorul”,   pentru că sunt 
probleme cu ţânţarii şi cu căpuşele. Domnul Oprică doreşte să se reia 
aceste operaţiuni în aceste două cartiere. 

 
Domnul Primar George Scripcaru menţionează că unele din 

solicitări sunt corecte şi justif icate, iar colegii care se ocupă de 
fiecare din activităţ ile respective, au preluat aceste solicitări şi vor 
rezolva problema cu parcul de lângă  „Andrei Şaguna”  şi problema cu 
trecerea de pe Calea Bucureş ti şi al te situa ţi i care au fost solicitate.  
Domnul Vlad face parte din poliţia locală  şi va rezolva aceste 
probleme.  

Referitor la situaţ ia prezentată de doamna Donosa, domnul 
Primar face precizarea că pământul şi terenul agricol îşi măreşte 
potenţialul recoltei şi se îngraşă cu gunoi de grajd. Pe câteva hectare 
agricole, când se împrăştie acest gunoi, produce efectul la care a făcut 
dânsa referire.  Există o regulă  care spune că acest gunoi de grajd, nu 
se împrăştie în timpul verii,  adică în luna august, pentru că se produce 
acest efect. Această operaţiune se face toamna sau primăvara. Situa ţia  
constatată,  de aici provine. 

Referitor la solicita rea domnului consilier Ungar, domnul 
Primar specifică că s-au preluat aceste tabere de la Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului –  Agenţia Naţională de Tineret (cum a fost 
acum câţiva ani) cu scopul modernizării şi s-au făcut demersuri, să se 
transfere spre Municipiul Braşov. S-a făcut studiul de urbanism 
necesar şi demersurile care se fac pentru orice investiţ ie. S-au blocat 
lucrurile din cauza oraşului Predeal. Predealul nu vrea să emită  
hotărâre de consil iu local, care să reglementeze situaţ ia terenului de 
sub clădiri,  terenul aflându-se în proprietatea sau teritoriul 
administrativ al oraşului Predeal (deşi au avut loc discuţi i cu primăria 
şi cu reprezentan ţii oraşului, cu domnul Sebastian Fleşieru ş i cu 
doamna Secretar a Consiliului Local). Cei de la Predeal nu au făcut 
acest lucru, pentru că dânşii consideră că  trebuie să f ie despăgubiţ i 
sau să primească teren la schimb. 

Domnului Primar  i se pare exagerat acest lucru, pentru că e o  
clădire care este construită cu mul ţi ani în urmă,  pe un teren a cărui 
situaţ ie ar trebui să fie reglementată  foarte simplu. Imobilele nici nu 
mai există,  unele s-au deteriorat, s-au surpat sau sunt într-o stare  
mare de degradare.  

Domnul consilier Bunghiuz Marius Ştefan  a făcut o 
interpelare în legătură cu platformele de gunoi menajer. Şi intreabă  
când vor fi puse subteran.  

 
Domnul Primar George Scripcaru men ţionează că în 

momentul de faţă este în evaluare licitaţ ia pentru operatorul de 
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salubrizare pe raza municipiului Braşov. S-a derulat procedura de 
achiziţie, sunt 3 ofertanţi.  S-a întârziat cu această  procedură,  pentru că  
s-a impus un anumit procent de colectare.  Cei care au avut intenţia de 
a participa la lic itaţ ie au făcut contesta ţie. C.N.S.C. le-a dat dreptate. 
A trebuit reluată lici taţ ia. Componenta aceasta era inclusă în caietul 
de sarcini, în documentaţia de licitaţie. La fel, au contestat şi acest 
lucru. 

Va trebui, să  se facă aceste investiţii,  din bugetul propriu, de 
anul viitor, să se implementeze ş i apoi să  se dea în administrare (la 
acest moment sunt în analiza comisiei).  

* 
 
Domnul Preşedinte de şedinţă  Oprică  Adrian Florentin face 

precizarea că fiecare dintre consilierii locali, au primit Decizia nr. 
22 din 14 august 2018, care cuprinde măsurile pe care ordonatorul 
principal de credite trebuie să  le îndeplinească ,  conform Deciziei 
Curţii de Conturi.” 

 
* 

Ordinea de zi suplimentară 
 
Punctul nr.  1 suplimentar 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul 

publical Municipiului Braşov, a imobilului drum de exploatare 
identificat prin parcelele cadastrale DE 590, DE 478. 

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

 
      * 

Ordinea de zi 
 

Punctul nr.  1 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie  

al bugetului Municipiului Braşov la data de 30 iunie 2018. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi  

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

Punctul nr.  2 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local al  

municipiului Braşov, a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă 
spaniolă , în cadrul Colegiului Naţional „Unirea” Braşov, pentru anul 
şcolar 2018 –  2019. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 



CONSILIUL LOCAL – ŞEDINŢĂ ORDINARĂ  –   22  AUGUST  2018 

5 

Punctul nr.  3 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Anexei la H.C.L. 

nr. 481/2002 privind aprobarea listei spaţiilor comercia le sau de 
prestări servicii, proprietate privată a Statului, care se află în 
administrarea S.C. R.I.A.L. S.R.L. –  republicată.  

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
        Punctul nr.  4 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112/2007, 
republicată conform H.C.L. nr. 740/2007,privind înfiinţarea Direcţie i 
Sport şi Tineret Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr.  5 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi func ţionare al Serviciului Public Local de Termoficare 
Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr.  6 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind pentru stabilirea limitei maxime la 

consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea 
Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parching.  

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr.  7 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind pentru modificarea anexei nr. 2 

la H.C.L. nr. 181/2018 privind aprobarea organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parching.  

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr.  8 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobare organigramă ş i stat de 

funcţii ale Serviciului Public de administrare Creşe Braşov.  
Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr.  9 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a statului 

de func ţii la H.C.L. nr. 108/2013 republicată , privind aprobarea 
organigramei şi a statului de func ţii ale Serviciului pentru Gestionarea 
Câinilor fără Stăpân Braşov. 
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Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr.  10 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

H.C.L. nr. 202/2013 republicată,  prin care s-a aprobat organigrama şi 
sta tul de funcţii ale Teatrului "Sică Alexandrescu" Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr.  11 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotiza ţiei anuale 

la Oraşe Energie România.  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5, 6 şi 7, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 12 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului 

Interna ţional de Dramaturgie Contemporană,  Ediţia a  
XXIX-a la Braşov, în perioada 2 - 11 noiembrie 2018. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
        Punctul nr. 13 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind ratificarea acordului de înfrăţire 
dintre oraşele Bijieljina –  Republica Srpska ş i Braşov –  România. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 14 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea hărţilor strategice de 

zgomot elaborate în cadrul proiectului „Reactualizare hartă  de zgomot 
pentru Municipiul Braşov”.  

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 2, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 15 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenţi realizării obiectivului de investiţi i „Extindere 
Şcoala Gimnazială  nr. 30.” 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 16 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-

economici aferenţi realizării obiectivului de investi ţii „Eficientizare 
energetică a clădirilor din municipiul Braşov –  Colegiul Naţional Dr. 
Ioan Meşotă –  Corp A şi sală de sport”.  
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Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 17 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-

economici aferenţi realizării obiectivului de investi ţii „Eficientizare 
energetică a clădirilor din Municipiului Braşov – Liceul Andrei 
Mureşanu Corp B” . 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 18 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-

economici aferenţi realizării obiectivului de investiţi i „Lărgire str.  13 
Decembrie (tronson pasaj CF –  str.  Henri Coandă)”.  

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 19 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. Extindere clădire C 

1 şi mansardare  în Braşov, str.  Vidin nr. 23,beneficiari Lupu Marian 
Daniel, Lupu Cristina Ioana. 

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

 
Punctul nr. 20 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind P.U.D. Construire spaţii cazare,  

spaţii  multifuncţ ionale, spa ţii alimenta ţie publică,  subsol, parcaje,  
spaţii tehnice şi bazin de înot acoperit,  str.  Iuliu Maniu nr. 41 A 
Braşov, beneficiar Universitatea Transilvania Braşov.  

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

 
Punctul nr. 21 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind P.U.D. Construire locuinţe P‚ M ş i 

împrejmuire teren, str.  Fânului fn Braşov, beneficiari Răceanu Adrian 
şi Răceanu Liliana Ioana, Dincă Daniela şi Dincă Stelian Emil. 

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

 
Punctul nr. 22 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. Amplasare sta ţie 

sortare, spă lare, concasare mobilă,  Braşov, Calea Feldioarei fn, 
beneficiar S.C. Euroconstruct S.R.L.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 2 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate . 
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Punctul nr. 23 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind P.U.Z. Locuinţe şi func ţiuni 

complementare, zona str. Poienelor –  str.  Carpaţilor Braşov, 
beneficiar S.C. Dedom S.R.L. 

 
Domnul consilier  Şovă ială  Şerban : 
„Vă anunţ pe această  cale, că  de acum în colo, voi vota 

împotrivă din principiu, toate proiectele care conţin blocuri în Braşov.  
Eu cer de ani de zile, să se dezvolte oraşul Braşov pe orizontală,  prin 
case unifamiliale sau multi-familiale dar nu blocuri iar acolo sunt 
blocuri care sunt 22 şi 27 de etaje”.   

 
Domnul Marcel Priceputu  face precizarea că este “ P + 11.” 
 
Domnul consilier Şovă ială  Şerban: 
„P + 11 este multe peste ceea ce îmi doresc eu pentru Braşov.  

Dumneavoastră pute ţi să votaţi  tot ce vre ţi, eu sunt împotriva 
blocurilor.” 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 2 şi 5, iar în urma 

votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul 
consilier Sovăială Şerban). 

 
Punctul nr. 24 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din 

documenta ţia de urbanism „Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII 
zona 2, aprobată  cu H.C.L. nr. 478/2018, la iniţiativa S.C. Morgan 
Towers S.R.L. 

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

 
Punctul nr. 25 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială  

din H.C.L. nr. 423/208 prin care s-a aprobat atribuirea denumirii unei 
străzi cuprinse în P.U.Z. Modificator Construire ansamblu de locuinţe,  
str.  Plugarilor fn Braşov.  

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

 
Punctul nr. 26 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din 
funcţiune şi valorificării,  a mijloacelor fixe, poz. 571, 75, prevăzute în  
H.C.L. nr. 286/1999, cap. F, care aparţin domeniului public al 
Municipiului Braşov, aflate în administrarea S.C. "RATBV" S.A.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 2 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate . 
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 Punctul nr. 27 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre  privind trecerea în domeniul public a l 

Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153119 Braşov, nr. 
cad. 153119. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 28 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre  privind trecerea în domeniul public a l 

Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153141 Braşov, nr. 
cad. 153141. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 29 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre  privind trecerea în domeniul public al  

Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153249 Braşov, nr. 
cad. 153249. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 30 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre  privind trecerea în domeniul public a l 

Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153231 Braşov, nr. 
cad. 153231. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 31 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public 
al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 122822 

Braşov,nr. top. 9472/3/2/13. 
Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 32 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre  privind trecerea în domeniul public a l 

Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153200 Braşov, nr. 
cad. 153200. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 33 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre  privind trecerea în domeniul public a l 

Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153389 Braşov, nr. 
cad. 153389. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 34 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre  privind trecerea în domeniul public a l 

Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 129468 Braşov, nr. 
cad. 129468. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 35 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public 
al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 104544 

Braşov,nr. top. 10435/1/6/4/1/2/1/14, str.  Căliman. 
Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 36 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preem ţiune pentru cumpărarea imobilului si tuat în Braşov, str.  Poarta 
Schei nr. 23, ap. 8, deţinut de S.C. BRIDGEMAKERS S.R.L.  

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 37 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preem ţiune pentru cumpărarea imobilului si tuat în Braşov, str.  Poarta 
Schei nr. 23, ap. 9, deţinut de S.C. BRIDGEMEKERS S.R.L. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 38 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preem ţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.  Lungă  
nr. 86, ap. B, de ţinut de Goma Mariana. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 39 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preem ţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,str.  
Constantin Lacea nr. 32, deţinut de Soporan Dornişoara Viorica, 
Nicoară Maria şi Călinescu Elisabeta. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 40 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preem ţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.  
Gheorghe Bariţ iu nr. 26, ap. 4, de ţinut de Nisfoianu Lucica.  

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 41 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţ ilor 

Consiliului Local Braşov în consiliile de administraţ ie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 
2018 –  2019. 

Proiectul de hotărâre a fost aviza t de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 42 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.  

nr. 123/2009 –  republicată,  prin care s-a aprobat Regulamentul de 
desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 43 al ordinii de zi - RETRAS 
Proiect de hotărâre privind modificare anexă  a H.C.L. nr. 

474/2016 privind darea în administrare Serviciului Public Local de 
Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţi i 
serviciului.  

 
Punctul nr. 44 al ordinii de zi 

Informare privind angajamentele legale de consultanţă,  asistenţă  
şi reprezentare juridică.  

Consil iul local a luat act şi totodată  ş i-a însuşi t informarea 
înscrisă  pe ordinea de zi. 
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Punctul nr. 45 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind dezlipire UI imobil situat în Braşov, 

str.  Constantin Lacea nr. 11. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 5, iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate . 
 

Punctul nr. 46 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil din Braşov, 

str.  Mihail Kogălniceanu fn.  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 5, iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate . 
 
Punctul nr. 47 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind vânzare directă a terenului aferent 

spaţii lor cu altă destinaţie si tuate în Braşov, str.  L. C. Babeş nr. 1, 
bloc 5,spaţiu comercial nr. 10, 11, 12, către Tehnica Braşov, S.C.M. 

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

 
Punctul nr. 48 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 

construcţ iei,  situat în Braşov, str.  Emil Racoviţă nr. 69,către S.C. 
DENNEMEYER S.R.L. 

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

 
Punctul nr. 49 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a terenului aferent 

construcţ iei situat în Braşov, str.  Macului nr. 31, către Paraschiv 
Silvia. 

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

 
Punctul nr. 50 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea 

Municipiului Braşov a imobilului str.  Nicolae Labiş DE 1214 –  
tronson 1. 

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

 
Punctul nr. 51 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea 

Municipiului Braşov a imobilului de pe str. Nicolae Labiş DE 1214 –  
tronson 2. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 52 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea  

Municipiului Braşov a imobilului de pe str. Calea Bucureşti –  tronson 
1. 

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

 
Punctul nr. 53 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea 

Municipiului Braşov a imobilului de pe str. Calea Bucureşti –  tronson 
2. 

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

 
Punctul nr. 54 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 313/2018 

privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului 
situat în Braşov, str.  Fundă tura Hărmanului nr. 12. 

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

 
Informare a domnului Primar George Scripcaru cu privire la 

perioada 16-22 septembrie 2018 –  Săptămâna mobilităţii europene 
şi cu privire la evenimentul „Cerbul de aur”  Braşov –  România 

2018. 
 
Domnul Primar  dl. George Scripcaru anunţă că în perioada 

16-22 septembrie, se derulează Săptămâna mobilităţ ii europene. De 
aceea, crede că ar fi bine, ca la nivelul municipiului Braşov, societatea 
S.C. "RATBV" S.A. Braşov, să f ie de acord, să se declare ziua de 
sâmbătă 22 septembrie, zi gratuită pentru transportul în comun pentru 
to ţi cetăţenii municipiului Braşov. Este o problemă cu care se 
confruntă  multe oraşe din Europa, nu numai din România şi din lume,   
este şi o st imulare pentru cei ce utilizează autoturisme proprii sau 
transportul propriu spre serviciu, să ia în calcul în perioada urmă toare,  
dotările  la nivelul transportului public, în municipiul Braşov, să f ie o  
soluţ ie pentru mobilitate, pentru deplasare în interiorul municipiului 
Braşov.  

 
Domnul Primar aminteşte de contractul de achiziţie cu 

B.E.R.D., care a fost semnat şi care este în derulare. Primele achizi ţi i 
de autobuze pe creditul B.E.R.D., B.O.R., ajung în Braşov, în 
noiembrie. De asemenea, a depus un proiect la Ministerul Dezvoltării  
pentru achizi ţia a  26 troleibuze şi un proiect de finanţare pe programul 
operaţional regional, pentru achiziţia autobuzelor electrice sau hibrid.  
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Domnul Primar spune că sunt discuţii cu Ministerul Mediului,  
pentru a primi sprijin inc lusiv financiar pentru achizi ţia autobuzelor 
electrice. Cele trei oraşe: Braşov,  Bucureşt i,  Iaşi,  sunt în planul 
Ministerului Mediului, pentru a fi introduse într-o structură de 
finanţare. 

In perioada următoare, se va rezolva o problemă importantă la 
nivelul municipiului pe componenta mobilitate, accesibil itate ş i  
prioritare în etapa următoare sunt trasee le şi legăturile din zona 
metropolitană ,  Braşov –  Râşnov, Braşov –  Codlea, Braşov –  Săcele, 
care tranzitează ş i intercalează   localităţ i rurale.  

Referitor la Festivalul „Cerbul de aur”,  a rugat colegii să   
transmită invitaţi ile pentru evenimentul de deschidere din data de                  
28 august, la ora 20,30. Domnul Primar subliniază că este un lucru bun 
pentru Braşov, este o ediţie memorabilă,  Braşovul şi braşovenii merită  
acest Festival.  

 
 
Preşedintele şedin ţei 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               GORAN ADRIANA  

 
 


