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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 

26 septembrie  2018 
 

 
 
     Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 26 septembrie 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 “Monitorul Expres”, 
în data de 21 - 22  septembrie  2018. 
 
       Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin - Adrian  dă cuvântul 
domnului Primar pentru a o prezenta pe doamna ambasador.  
 
 Domnul Primar - George Scripcaru precizează că în luna mai 
Consiliul Local a hotărât completarea denumirii Parcului Trandafirilor cu 
Richon LeZion, în baza înfrăţirii dintre cele două oraşe, Braşov şi Richon 
LeZion. 
         “În Richon LeZion există acelaşi lucru care s-a materializat într-o 
formă similară, am considerat că este bine să facem şi noi acelaşi lucru şi 
să punctăm această relaţie foarte veche, plină de emoţie, plină de suflet, 
pentru că în Richon LeZion sunt foarte mulţi cetăţeni, şi în Israel, care 
sunt români plecaţi de foarte mulţi ani de zile din ţară şi din Braşov.  
 La Braşov avem o comunitate evreiască foarte activă, foarte 
importantă, cu care avem o relaţie foarte bună. Astăzi avem onoarea să 
fie prezentă la Braşov excelenţa sa, ambasadorul Israelului în România. 
Am fost dimineaţă în cartierul Răcădău, în Parcul Trandafirilor Richon 
LeZion, unde am organizat un eveniment bun cu corul evreiesc din 
Braşov, cu elevii de la şcolile din Răcădău, ne-am bucurat foarte mult de 
o prezenţă foarte bună în Parcul Trandafirilor, am profitat de această 
ocazie şi am invitat-o pe doamna ambasador să participe la şedinţă câteva 
minute, să vă adreseze şi dumneaei câteva cuvinte”. 
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D-na ambasador al Israelului la Bucureşti Tamar Samash: 

„…Sunt foarte onorată şi bucuroasă să mă aflu aici, cu voi. Acum voi 
continua în limba engleză. Este o adevărată plăcere să fiu din nou în 
Braşov, este frig afară, însă în interior este foarte cald, oamenii din 
Braşov sunt de fiecare dată foarte prietenoşi şi deschişi şi mă fac să mă 
simt ca acasă. Am avut plăcerea să asist azi la inaugurarea Parcului 
Trandafirilor Richon LeZion, printr-un frumos program artistic şi asta 
mi-a confirmat că de fiecare dată când sunt aici, sunt binevenită. Am fost 
de curând la Braşov, la Cerbul de Aur, şi vin aici de fiecare dată când am 
ocazia, pentru că îmi place oraşul şi îmi plac oamenii. Am discutat şi cu 
dl. Primar azi posibilitatea de a face programe culturale comune, de a 
dezvolta relaţiile între universităţi şi de a dezvolta cât mai mult 
legăturile economice între Braşov şi Israel. Vă urez succes la şedinţă, 
ştiu că e dificil cu atâtea subiecte, Vă mulţumesc pentru primirea 
călduroasă şi vă aştept, anunţaţi-mă când vreţi să veniţi la Richon LeZion 
şi vă promit că voi fi acolo să vă primesc şi să vă urez bun venit. 
Mulţumesc pentru tot şi la noi acum este sărbătoare, vă urez sărbători 
fericite şi o zi bună”.  

 
Domnul consilier -  Ungar Arnold: „Despre semnificaţia zilei de 

astăzi, când am pus în practică o hotărâre adoptată cu ceva timp în urmă, 
s-ar putea spune multe. Eu vreau să reliefez doar un aspect. Pe la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, un pamfletar evreu a scris un studiu, un 
pamflet în care spunea că evreii sunt peste tot, dar nu sunt acasă nicăieri. 
Ce am făcut noi astăzi aici, am dat dovadă că evreii din Braşov sunt 
acasă aici, în Braşov, aşa cum suntem  toţi acasă aici, indiferent de 
naţionalitate, şi asta este o dovadă a continuităţii unui spirit normal de 
convieţuire între naţionalităţi, minorităţi, majorităţi ş.a.m.d., dovadă că 
în istoria Braşovului nu au existat conflicte interetnice, şi noi suntem 
bucuroşi că avem comunitatea evreiască aici, este mică, dar activă, şi 
cred că ar trebui să colaborăm mai activ şi noi, să venim cu propuneri 
către această comunitate şi ea să vină cu propuneri către noi, şi noi să le 
şi băgăm în seamă.”  

În încheiere, aş vrea să fac o propunere, să-l rog pe domnul Primar 
să întreprindă demersurile necesare legale pentru ca doamna ambasador 
să fie declarată cetăţean de onoare al Braşovului, pentru că s-a implicat 
efectiv şi activ în întărirea relaţiilor dintre Braşov şi Richon LeZion.  

 
         Domnul Primar - George Scripcaru „…Mă gândeam să profit de 
această ocazie şi să propun celor doi domni prezenţi aici, domnul Roth şi 
domnul Plugaru, care reprezintă comunitatea evreiască, şi doamnei 
ambasador, de asemenea, ştiţi că în Braşov noi mai avem o sinagogă, dar 
care se află într-o stare nefuncţională, pe strada Castelului, poate că nu 
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ar fi rău să discutăm, poate găsim o modalitate ca această sinagogă să fie 
renovată, inclusă într-un circuit al Municipiului Braşov de funcţionare şi 
poate că ar exista un lucru în plus faţă de ce avem pentru comunitatea 
evreiască şi pentru Braşov în general. Cred că e un lucru care poate fi 
luat în calcul, într-un proiect, într-un program care să fie dezvoltat în 
următoarea perioadă, şi este o discuţie pe care putem să o începem şi să 
găsim cele mai bune modalităţi să o punem în practică. Şi doamna 
ambasador poate că o să revină, poate că o să ne ajute, doamna 
ambasador îşi încheie mandatul în România la 01 ianuarie 2019, îi urăm 
activitate bună în continuare şi să revină oricând, cu mare plăcere, şi 
după ce îşi încheie misiunea aici, în România, în calitate de ambasador al 
statului Israel. 

Doamna ambasador, vă mulţumesc foarte mult pentru prezenţa 
dumneavoastră aici, la Braşov, astăzi, mă bucur foarte mult că am fost 
împreună în Braşov, în Răcădău şi discuţiile pe care le-am purtat înainte 
de ora 11,00, referitor la ce putem să facem în continuare şi la ceea ce 
putem să dezvoltăm împreună, Israel – România, Richon LeZion – 
Braşov.  
 În Israel sunt alegeri la sfârşitul lunii, de aceea nu a fost nimeni 
prezent din partea oraşului Richon LeZion. Acolo sunt alegeri şi sperăm 
să se rezolve la finalul lunii. Doamna ambasador, în afară de faptul că 
reprezintă statul Israel, şi Richon LeZion cred că este prezent aici astăzi, 
prin intermediul doamnei ambasador, în această şedinţă. Doamna 
ambasador, vă mulţumesc mult şi vă doresc mult succes în continuare!” 
 

 Domnul Primar - George Scripcaru îi oferă doamnei ambasador 
un buchet de flori şi o plachetă cu stema Municipiului Braşov, pe care o 
roagă să o folosească şi să o pună la loc de cinste, de asemenea, îi oferă 
o carte, “Braşovul într-o sută de poezii”. 
  
         Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana Goran face 
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 26. Absentează 
domnul consilier 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. 
 
          Domnul Viceprimar Mihai Costel îl propune pe domnul consilier 
Oprică Adrian Florentin, iar situaţia voturilor este următoarea: 23 de 
voturi pentru şi 3 abţineri. 
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           Doamna consilier  Donosă Adina o propune pe doamna consilier 
Ţop – Ferghete Floriana Carmen. 
 
           Doamna Secretar al Municipiului Braşov - Adriana Goran 
informează că a  trecut propunerea domnului Mihai Costel, fapt pentru 
care nu se mai supune la vot cea de a doua propunere. 
           Domnul Oprică Adrian îşi reia mandatul pentru o lună de zile. 
 
                                      Aprobarea ordinii de zi 
 
           Se supune la vot ordinea de zi cu 50 puncte, 3 puncte 
suplimentare şi se aprobă cu unanimitate. 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare  
din data de 22  august  2018 

 
     În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 22 august 2018, care 
se aprobă cu unanimitate. 
          
                Dl. Heroiu Marcel – reprezentant Banca Mondială: „Bună 
ziua! Mulţumim încă o dată că ne găzduiţi, vom încerca să fim cât mai 
expeditivi. Cu riscul de a spune o hiperbolă, cred că este, cel puţin 
pentru noi, un moment relativ istoric, este prima dată când o listă de 
proiecte prioritare, comprehensiv este trecută printr-o decizie de consiliu 
local în România. O să discut pe scurt despre importanţa acestui moment, 
cel puţin pentru noi, şi Marius, colegul meu, o să vă spună procesul prin 
care am trecut cu colegii de la Primăria Braşov, pentru a ajunge la acest 
rezultat final pe care îl vedeţi proiectat aici.   
            Practic, ce se întâmplă? În mai toate administraţiile publice 
locale, nu numai în România, ci şi în alte ţări este lipsa unei 
predictibilităţi şi a unui plan de acţiune clar. În mare parte, când se 
merge pe proiectele de investiţii se merge pe decizii care se iau relativ 
ad-hoc, în fiecare an, fără o direcţie şi un plan de acţiune clar pe termen 
lung. Proiectele pe fonduri europene au adus oarecum predictibilitate, au 
adus termene de implementare, au adus bugete de implementare clare, dar 
au făcut lucrul acesta pentru un set limitat de proiecte, atât cât ce 
priveşte sectorul, cât şi ce priveşte bugetul. 

   Ce vedeţi dumneavoastră aici este un exerciţiu care s-a făcut 
pentru pregătirea unei liste de proiecte prioritare pe axa 4 a Programului 
Operaţional Regional care a fost dus mai departe. Noi am estimat, 
uitându-ne la execuţia bugetară a Primăriei Braşov pe câţiva ani de-a 
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rândul, am proiectat cam cât s-ar putea aloca pentru investiţii de capital 
pe perioada de implementare 2014 – 2023. Suma totală ne-a ieşit undeva 
la aproximativ 351 de milioane de Euro. Primăria Braşov, dar orice 
administraţie publică, ar trebui să aibă pe o perioadă de implementare 
clară, un buget clar alocat şi ne-am propus acest buget, 351 de milioane, 
şi un set de proiecte prioritare…atunci când există o strategie de 
dezvoltare, dacă există şi o listă de proiecte, de obicei lista de proiecte e 
un cearşaf mare pentru 1500 de proiecte pentru o valoare nerealistă. Noi 
am propus limitarea, identificarea unor priorităţi clare, care te forţează să 
elimini ce nu este neapărat urgent şi care te ajută pe perioada următoare, 
unu la mână, un efort mult mai eficient, când faci, de exemplu, achiziţie 
publică sau porneşti câteva caiete de sarcini, teme de proiectare, e mult 
mai uşor să faci achiziţie pe un pachet de proiecte când ştii că vei 
implementa aceste proiecte. Este mult mai uşor să faci monitorizarea 
proiectelor când ai o listă de 100 de proiecte, decât atunci când ai o listă 
de 1500 de proiecte şi nu ştii ce e în lista respectivă. Veţi vedea… suma 
totală de care am auzit, Marius vă va vorbi despre procesul prin care s-a 
ajuns la această listă, s-a ajuns undeva la valoarea de 374 milioane, 
undeva ce am estimat noi ca fiind bugetul de investiţii plus 10%, nu este 
o listă de proiecte neapărat bătută în cuie. Este însă o listă care ajută la o 
predictibilitate mult mai mare şi o organizare mai eficientă în modul de 
operare al Primăriei şi în modul în care proiectele sunt implementate.” 
 
            Dl. Marius Cristea – Banca Mondială: „… Vă mulţumesc şi eu 
pentru găzduire în Consiliul Local şi mă bucur că dl. Primar ne dă ocazia 
să ne revedem atât de des şi să vă prezentăm tot timpul care e stadiul 
muncii pe care o facem pentru Braşov. Aşa cum vă spunea şi Marcel, noi 
am plecat în pregătirea listei de proiecte pe care o vedeţi pe această hartă 
de la strategia integrată de dezvoltare urbană a zonei metropolitane pe 
care aţi aprobat-o în urmă cu un an şi ceva. Atunci ea fost mai mult 
concentrată către proiectele cu finanţare europeană pe care le găsiţi pe 
prima coloană, pe acelea nu le-am mai prioritizat, pentru că ele sunt în 
faza de pregătire şi am mai discutat inclusiv aici, în Consiliul Local, 
inclusiv noi despre ele. Plecând de la această listă, care, ca peste tot, în 
România, la nivelul majorităţii administraţiilor locale, este o listă de 
dorinţe şi care ajunge la câteva miliarde de Euro pentru fiecare oraş, ceea 
ce este mult peste posibilităţile reale de finanţare, am plecat de acolo şi 
am trecut-o prin mai multe filtre, am făcut un sondaj în rândul populaţiei, 
pe care vi l-am mai prezentat şi am văzut cam care sunt priorităţile 
cetăţenilor, am duplicat, să zicem, acel sondaj, în rândul populaţiei, cu 
un chestionar, un fel de prioritizare a domeniilor de intervenţie la nivelul 
echipei executive a Primăriei, şi practic am avut două surse, două filtre, 
unul intern, unul la nivelul întregii populaţii, după aceea am încercat şi 
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noi un exerciţiu propriu de prioritizare, ca şi nişte actori neutri din afara 
oraşului, şi atunci am reuşit să ajungem la o serie de domenii prioritare. 
Mai departe, pe fiecare domeniu prioritar în parte, practic am împărţit 
aceste proiecte şi am reuşit, în urmă cu o lună, sper că bine zic, să 
avem… pentru mine a fost o premieră, de când lucrez cu administraţiile 
publice din ţară, să avem o discuţie de vreo trei – patru ore, în care a fost 
şi domnul Primar, au fost şi toţi directorii de structuri din aparatul 
executiv al Primăriei, şi practic am luat fiecare propunere în parte şi am 
discutat-o. Unele erau proiecte mai vechi, care au rămas la nivelul de 
stadiu de idee, altele erau proiecte pentru care există documentaţii, dar 
din diferite motive nu au mai putut fi puse sau nu au mai putut fi 
implementate până în prezent, ş.a.m.d. Practic am ajuns la această listă 
de 375 de milioane de Euro, din punctul nostru e fezabil, cel puţin din 
punct de vedere financiar, ca ele să fie implementate undeva până la 
orizontul anului 2023, şi cred că cel mai important este ca să păstrăm 
dialogul acesta permanent cu municipalitatea, deci inclusiv cu 
dumneavoastră la nivel decizional şi cu echipa executivă pentru a începe 
să le pregătim pe fiecare în parte, şi având acum aceste priorităţi, şi 
sperăm asumate de toată lumea din Primărie şi din oraş, din comunitate 
în general, să ne apucăm să lucrăm la detalii, care înseamnă teme de 
proiectare, poate însemna concursuri de soluţii, poate însemna 
identificări de surse de finanţare, parteneriate ş.a.m.d. Prin urmare, noi o 
să rămânem la dispoziţie cu tot ceea ce ne solicitaţi, sperăm să profitaţi 
cât mai mult de resursele şi disponibilitatea noastră. Mulţumim frumos!” 
  Domnul Primar -  George Scripcaru: „Nu ştiu ce s-a discutat 
până acum, dar referitor la al doilea livrabil la care ne raportăm noi în 
relaţia cu Banca Mondială, la ce se face referire astăzi va trebui să fie 
tradus printr-o hotărâre de consiliu local în şedinţa următoare, va trebui 
să prezentăm lucrurile într-un proiect de hotărâre foarte detaliat, şi care 
să fie validat de către Consiliul Local, pentru că după aceea mai departe 
să avem derularea acestor etape şi acestor proiecte, să spun aşa, cu tot ce 
înseamnă pregătirea lor, derularea şi toate etapele care trebuie parcurse 
în următoarea perioadă. Eu am solicitat reprezentanţilor Băncii Mondiale 
ca să facă aceste prezentări periodic în Consiliul Local, în aşa fel, încât 
să cunoaşteţi despre ce este vorba, să vedeţi lucruri care cred eu că sunt 
importante pentru Braşov, şi să detaliem sau să discutăm pe fiecare 
dintre domenii, şi Consiliul Local practic să fie implicat din acest punct 
de vedere în tot ce înseamnă acest parcurs, pentru că sunt proiecte care 
vor avea o perioadă de implementare mai lungă, care va depăşi o 
perioadă în care poate unii sau alţii o să mai fim pe aici şi să ştim ce 
urmează şi la ce ne raportăm noi în următoarea perioadă pentru ani de 
zile, raportat la Municipiul Braşov. Este doar un pas, pe lângă ce am 
făcut până acum, vor mai urma şi alţii şi cred că important este ca după 
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ce depăşim ceea ce înseamnă Municipiul Braşov în interior, să ne ducem 
în jurul Braşovului şi să discutăm, aşa cum am spus, şi am discutat cu 
Banca Mondială, cu localităţile din jurul Braşovului, să purtăm discuţii 
care la fel, să coreleze ceea ce discutăm noi referitor la municipiu, să 
corelăm ce au în plan localităţile din jurul municipiului Braşov şi asta va 
trebui să fie o altă discuţie cu fiecare primărie în parte, cu fiecare 
consiliu local în parte, să ne ducem să discutăm, să prezentăm lucrurile 
în consiliile locale din jurul Braşovului, astfel încât să depăşim această 
fază importantă, pentru că aşa cum arată studiile pe care le vedem cu 
toţii, şi de curând s-a şi spus în spaţiul public că au apărut referiri la 
ceea ce înseamnă Braşov, împreună cu Oradea, împreună cu Sibiu, şi eu 
cred că acest lucru reprezintă o statistică, o situaţie care fost analizată de 
către Banca Mondială şi în baza căreia noi suntem astăzi în această fază. 
Dacă sunt lucruri sau detalii pe care doriţi să le detaliem, putem să 
intrăm în detaliu, sau dacă e, pentru şedinţa următoare, să înaintăm în 
amănunt aceste componente, aceste proiecte”. 
  

ORDINEA  DE  ZI  SUPLIMENTARĂ 
 

Punctul  1 (51) 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării Municipiului 
Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de 
mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 18 
m”,  a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat 
respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei 
achiziţii ocazionale. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

 Punctul  2 (52) 
 
Proiect  de  hotărâre  privind asigurarea transportului pentru 
organizarea şi desfăşurarea Referendumului național pentru 
revizuirea Constituției din 06 – 07.10.2018. 
      
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  3 (53) 

 
Proiect de  hotărâre  privind aprobarea acordării mandatului special 
Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului 
Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate, pentru elaborarea 
proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona 
teritorială de competenţă a UAT membre de la care a primit mandat 
special, pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de 
sarcini şi a studiului de oportunitate. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
                                                     
 
 
 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
 
 
 

Punctul nr. 1 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 3 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 5/2018 privind încheierea execuţiei bugetului 
local al Municipiului Braşov pe anul 2017 şi utilizarea excedentului 
bugetar în anul 2018. 

 
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 nr. 2 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al 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 nr. 3 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi reprezentând 
produse principale, de conservare, accidentale şi de igienă care 
urmează a fi exploatate în anul 2018 şi a preţurilor de pornire pentru 
partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate prin licitaţie publică 
cu strigare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului 
Braşov în anul 2018. 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 

 
             Punctul nr. 4 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei II - Statul de funcţii 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2013 privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
      Punctul nr. 5 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Braşov. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi o abţinere ( dl. Ungar 
Arnold). 
 
      Punctul nr. 6 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 
Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de 
mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 
m”,  a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, 
respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei 
achiziţii ocazionale. 
 
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 nr. 7 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unui 
număr de 10 (zece) Tablete tip Panasonic Toughpad aparţinând 
Municipiului Braşov, către Poliţia Locală Braşov. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
       Punctul nr. 8  

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor 
legate de proiectul PRoTECT. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 7, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

      Punctul nr. 9 
 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - 
Construire locuinţe colective, împrejmuire, parcaje şi organizare de 
şantier, str. Nicolae Pop f.n. Braşov”, beneficiari Banciu Ciprian şi 
Ghineţ Leonard Constantin. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
       Punctul nr. 10 
 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - 
Construire casă P + M şi refacere împrejmuire, în Braşov, str. 
Fânului f.n.”, beneficiar Leucă Constantin. 
 
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 nr. 11 
 

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 142 din 2008, republicată, privind aprobare Nomenclator stradal 
al Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

      Punctul nr. 12 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
55/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660,  
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov,   nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 
110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Smeu Adrian şi Smeu Cosmina-
Ştefania.  
 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

       Punctul nr. 13 
 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a următoarelor cote din terenuri: cota de 
162/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 54/2862 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
79,5/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 27/1412 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Sárosi Zoltan – Istvan şi 
Sárosi Oana-Cristina. 
 
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 nr. 14 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
110/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 38/2862 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
108/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/1412 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Pătrăţanu Andreea. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
       Punctul nr. 15 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
109/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 37/1431 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
107/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/706 din terenul înscris în C.F. nr. 
110860 Braşov, nr. cad. 110860. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
       Punctul nr. 16 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
2681/210500 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 
6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 911/71550 din terenul înscris în 
C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota 
de 2655/208400 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 900/706000 din terenul înscris 
în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 
 
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 nr. 17 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
162/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 54/2862 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
79,5/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 27/1412 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
      Punctul nr. 18 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
104/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 36/2862 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
102/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/1412 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
        Punctul nr. 19 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
2682/210500 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 
6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 912/71550 din terenul înscris în 
C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota 
de 5308/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 1798/141200 din terenul înscris 
în C.F. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 
 
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 nr. 20 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
214/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 74/2862 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
214/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 36/1412 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
       Punctul nr. 21 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
5456/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 
6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 1854/143100 din terenul înscris 
în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota 
de 5402/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 915/70600 din terenul înscris în 
C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
        Punctul nr. 22 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
55/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660,  
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov,   nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 
110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Bîrsan Nicolae - Florin şi 
Bîrsan Loredana-Mihaela. 
 
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 nr. 23 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
275,26/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 
6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 94,46/1431 din terenul înscris 
în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota 
de 273,18/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 46,98/706 din terenul înscris în 
C.F. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 

 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
           
 
       Punctul nr. 24 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
55/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660,  
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov,   nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 
110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Băltin Antonio - Marian şi 
Băltin Katalin. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 Punctul nr. 25 
 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
11.232/421.000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 
6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 3.818/143.100 din terenul 
înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 
9510/2/4/2/81/3; cota de 11.119/416.800 din terenul înscris în C.F. nr. 
110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 
1.884/70.600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 
110860. 
 
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 nr. 26 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
110/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 38/2862 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 
108/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/1412 din terenul înscris în C.F. 
nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Alexandrescu Cristina. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
        Punctul nr. 27 
 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 
13800/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 
6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 4700/143100 din terenul înscris 
în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota 
de 13700/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. 
cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 2300/70600 din terenul 
înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
       Punctul nr. 28 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153857 Braşov, 
nr. cad. 153857 - str. Nicovalei. 
 
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 nr. 29 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153740 Braşov, 
nr. cad. 153740 - B-dul Griviţei. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 

 
   
 
      Punctul nr. 30 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153734 Braşov, 
nr. cad. 153734 - B-dul Griviţei. 
 
   Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
      Punctul nr. 31 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153358 Braşov, 
nr. cad. 153358 - str. Avram Iancu nr. 62. 

 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
       
 
      Punctul nr. 32 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 72, 
ap. 4, deţinut de Krauss Pia. 
 
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 nr. 33 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 27, 
ap. 1, deţinut de Temel Hasan. 
 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
    
      Punctul nr. 34 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 28, 
ap. 7, deţinut de Radu Mariana. 
 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
   
       Punctul nr. 35 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 43, 
deţinut de Banca Naţională a României. 
 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
    
      Punctul nr. 36  
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 23, ap. 
4, deţinut de Muntean Mircea şi Muntean Florin. 
 
 
   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 nr. 37 
 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin 
Brâncoveanu nr. 51, ap. 1, deţinut de Noaghea Marius Ioan. 
 
   Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
      Punctul nr. 38 
 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 29, 
ap. 14, deţinut de Drăgan Constantin şi Drăgan Maria. 
 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
   
       Punctul nr. 39 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 
9, ap. 12, deţinut de Dolhan Anca Diana şi Dolhan Horia Ştefan. 
 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
      Punctul nr. 40 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în 
administrare a unor spaţii, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, 
către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti. 

 
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 nr. 41 
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil situat în Braşov, str. 
C. Dobrogeanu Gherea f.n. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
       Punctul nr. 42  
 
Proiect de hotărâre privind dezlipire UI imobil situat în Braşov, B-
dul Ştefan cel Mare nr. 18, sc. C, ap.12 . 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
      Punctul nr. 43 
 

    Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent     
spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. L. C. Babeş nr. 1,  
bloc 5, spaţiu comercial nr. 5, 6, 7, 8 şi 9, către TEHNICA Braşov, 
S.C.M. 

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

      PUNCTUL 44 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent 
spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Zorilor nr. 10, bl. C 
27 parter, către TEHNICA Braşov S.C.M. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
       PUNCTUL 45 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a cotei de teren aferent 
SAD spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, bloc 
C 1, către Deaconu Maria. 
 
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 46 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului 
Braşov a imobilului situat în str. Şirul Livezii nr. 3. 
    
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
      PUNCTUL 47 
 
Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
domeniul public al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Braşov în vederea realizării de locuinţe prin 
programe derulate de către Agenţia Naţională de Locuinţe. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
      PUNCTUL 48 
 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 7. 
 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate. 
 
  

  Punctul nr. 49 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită 
pe durata existentei construcţiei, asupra imobilului situat în Braşov, 
B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 7. 
 
 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 nr. 50  
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de 
consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie,  în Dosarul 
nr. 22488/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. 

 
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma 
votului, a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru, întrucât 
domnul consilier Ungar Arnold nu participă la vot). 
  
 Domnul Primar - George Scripcaru: „Vreau să vă informez că o 
să convoc şedinţă de consiliu local ordinară pentru luna octombrie, 
estimăm în 03 octombrie 2018, şi vă rugăm să luaţi act de această 
şedinţă, are un anumit rol, nu putem face şi încheierea execuţiei 
bugetului şi rectificarea de buget, una şi alta în aceeaşi şedinţă. Urmează 
să facem rectificarea de buget şi am avut nevoie de aprobarea pe care aţi 
aprobat-o astăzi în şedinţa ordinară pentru septembrie, la primul punct, şi 
ca să avem timp după aceea să şi facem toţi paşii necesari, m-am gândit 
că este bine să facem şedinţa ordinară la începutul lunii, cât mai repede 
posibil, de aceea o să vă rog, pe lângă procedura pe care o s-o facem noi, 
cum se derulează normal, cu cinci zile, o să vă rog frumos să luaţi la 
cunoştinţă de pe acum acest lucru şi să vă faceţi programul de activitate 
în funcţie de această dată, acesta este cel mai important punct, pe lângă 
celelalte puncte pe care le-am pregătit pentru şedinţa din octombrie. 
 Urmează ca astăzi să semnăm actul constitutiv privind asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară Braşov – Bucureşti – Constanţa. Va veni 
Primarul General al Municipiului Bucureşti aici, cu Primarul 
Municipiului Constanţa…dacă doriţi să participaţi, vă invit cu mare 
plăcere, eu cred că este un lucru  important, de-asta şi colegii de la 
Banca Mondială sunt prezenţi aici, pentru că această structură această 
asociaţie, acest proiect, acest concept, l-am constituit şi la sugestia 
Băncii Mondiale, care în baza analizelor pe care le au ei, la nivelul ţării, 
această axă, acest act constitutiv, această asociaţie, va avea un rol 
important şi poate implementa şi derula multe proiecte care vor avea un 
beneficiu la nivelul Municipiului Braşov, Bucureşti sau Constanţa… 
Astăzi suntem unii, data viitoare poate data viitoare când se 
implementează proiecte vor fi alţii, important este să gândim lucrurile în 
perspectivă, pentru mulţi ani de acum încolo, la nivelul celor trei oraşe 
importante. Aşa că nu are legătură nici cu P.S.D., nici cu P.N.L., nici cu 
Scripcaru, nici cu Firea, nici cu Făgădău, ca să ştiţi acest lucru direct de 
la sursă, şi din acest punct de vedere am ţinut să subliniez aceste lucruri. 
Vă invit dacă vreţi să rămâneţi încă câteva minute de acum încolo, nu 
ştiu cât durează, pe unde sunt colegii care au plecat din Bucureşti, că au 
avut şi ei şedinţă la Consiliul General… vor vedea, cu această ocazie cât 
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de greu se circulă de la Bucureşti la Braşov…este nevoie de o 
infrastructură atât de importantă pentru România, cum este această 
ipotetică…autostradă, Bucureşti – Braşov, care cred că se va implementa 
odată şi odată…” 
  
 Doamna Consilier –  Donosă Adina: „Înţeleg că şedinţa aceasta a 
fost pe repede înainte, nu am avut parte de interpelări, bănuiesc că în 3 
octombrie o să ne daţi…” 
  

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:„Trebuie să 
redeschid şedinţa!” 

 
Domnul Primar - George Scripcaru - precizează că tocmai pentru 

coerenţa şedinţei, ca doamna ambasador nu asiste la interpelări, nu s-a 
început cu acestea, dar se poate face şi acest lucru. 

 
Doamna Consilier –  Donosă Adina:„…reiau momentul în care am 

propus-o pe doamna Ţop ca preşedinte de şedinţă. Consider că femeile 
sunt mai reprezentative la nivelul Consiliului Local şi totuşi, chiar dacă 
bărbaţii sunt majoritari, ar trebui să dea dovadă de cavalerism şi mai 
puţin dovadă de misoginism, ca să spunem aşa, şi cred că ar trebui să 
schimbăm puţin ritmul şi să dăm posibilitatea, în funcţie de cine doreşte 
să ducă la îndeplinire această sarcină, ca şi femeile din acest consiliu 
local să prezideze şedinţele de consiliu local. Asta era extra listei 
interpelărilor pe care o aveam pentru astăzi... 

Există un parc sau exista un parc în spatele Grădiniţei Lumea 
Copiilor, pe str. Mercur, Aleea Mercur. De câteva luni de zile acel parc 
s-a transformat într-un loc cu doar două bănci, cu două leagăne, a 
dispărut toboganul, au dispărut mobilierul specific zonelor de agrement. 
Aş vrea să ştiu de la Serviciul Amenajare Zone de Agrement ce se 
întâmplă cu acest parc, dacă acele utilaje au fost luate pentru 
recondiţionare, va mai exista parcul în continuare? Aş vrea un răspuns”. 

 
Domnul Primar - George Scripcaru:„..Acel teren a fost revendicat 

şi a fost retrocedat de către instanţă, iar instanţa ne-a ordonat să eliberăm 
terenul. Aşa că o să găsim o soluţie şi ne-am mutat sau am găsit variante 
în zonă, despre asta e vorba”. 

 
Doamna Consilier – Donosă Adina: „A doua interpelare este 

referitoare la documentaţiile de urbanism pe care le aprobăm în Consiliul 
Local. Am avut şi astăzi un P.U.D., pe construire locuinţe colective în 
care ni se prezintă nişte planşe foarte frumoase, cu spaţii verzi, cu dale 
inierbate pentru parcări. Aş avea rugămintea, nu ştiu dacă se întâmplă, 
bănuiesc că nu, de la momentul aprobării P.U.D.-urilor cu acele planşe 
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de reglementare aferente în care apar spaţii verzi procentual şi dale 
inierbate, la darea în folosinţă, atunci când inspectorul Primăriei se 
prezintă să semneze procesul-verbal, să se aibă în vedere şi verificarea 
respectării acestor planşe, în sensul că, atâta timp cât la P.U.D. ni se 
prezintă că parcarea va fi dală inierbată, aşa va fi şi la darea în folosinţă. 
Pentru că dă foarte frumos în planşă, intrăm la procentul de spaţii verzi, 
dar concret, pe teren, nu cred că se întâmplă acest lucru.  
 În luna aprilie am aprobat hotărârea de consiliu cu privire la taxele 
şi impozitele pentru 2019. Acolo am avut atât eu, cât şi colegul Şerban 
Şovăială, nişte chestiuni în ceea ce priveşte taxa pe clădiri 
nerezidenţiale. Dacă vă mai amintiţi, domnu’ Primar, aţi fost de acord să 
se facă o analiză mai amplă, să vedem ce impact au aceste taxe, aş vrea 
ca Direcţia Fiscală, până în decembrie să ne prezinte o analiză clară şi să 
vedem dacă putem umbla la procentul acestei taxe”. 
 
 Domnul Primar -  George Scripcaru: „Am ţinut cont, ştim, în 
decembrie am spus că vom pregăti…” 
  
 Doamna Consilier – Donosă Adina: „…acum ceva vreme am 
aprobat mărirea salariilor funcţionarilor publici din primărie şi am fost 
unul din cei care au susţinut faptul că este necesară această mărire. Tot 
atunci ne-aţi spus că veţi veni cu o reorganizare a aparatului de 
specialitate al Primăriei. Încă aştept!” 
 
 Domnul Primar - George Scripcaru: „Vom veni. Am reuşit să 
completăm câteva posturi la nivelul aparatului propriu, la anumite 
direcţii sau servicii de specialitate din Primărie, lucrăm acum la acest 
lucru, astăzi aţi avut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre cu anumite 
promovări care exact în această perspectivă se încadrează, la nivelul 
Poliţiei Locale se face, de asemenea, o reaşezare din punct de vedere al 
organigramei şi vrem să ne corelăm cu Poliţia Locală, astfel încât 
anumite activităţi care sunt în momentul de faţă gestionate, derulate de 
anumite direcţii şi servicii din Primărie ale Poliţiei Locale. La Poliţia 
Locală au fost câteva discuţii, analize, care acum sunt corelate din punct 
de vedere intern la nivelul Poliţiei Locale şi urmează ca şi dumnealor să 
facă acest lucru şi în acelaşi timp să ne corelăm şi noi şi să venim cu o 
formulă completată, modificată, în Consiliul Local şi o vom face”. 
 
 Doamna Consilier –  Donosă Adina: „Asta are legătură şi cu faptul 
că dl. Ungar s-a abţinut sau nu a votat ultimul punct de pe ordinea de zi, 
respectiv aprobarea achiziţionării de servicii juridice şi eu consider că 
este necesar la momentul acesta, şi mai ales pe această speţă, dar cred 
totuşi, amândoi am lucrat în Primărie şi ştim ce înseamnă Direcţie 
Juridică, amândoi lucrând la acea direcţie, faptul că sunt jurişti în 
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primărie şi ar trebui făcută o analiză, dacă totuşi mai e nevoie de 
personal, Direcţia Juridică să facă o solicitare către Serviciul Personal, şi 
să justifice faptul că mai au nevoie de personal, astfel încât să nu mai 
ajungem în situaţia să achiziţionăm servicii juridice. Repet, pe această 
speţă, e o speţă foarte grea…”  
 
 Domnul Primar - George Scripcaru: „E cam greu aici, acum să 
fim un pic conectaţi la realitate şi să înţelegem lucrurile aşa cum sunt ele 
în realitate şi să nu ne mai îmbătăm cu apă rece, că un jurist debutant 
poate să reprezinte în instanţă, pentru că noi avem posturi la direcţia 
juridică şi tocmai am transformat post de jurist dintr-un anumit palier    
l-am transformat în categoria debutant, ca să reuşim…” 
 
 Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Sunt posturi 
libere”. 
 Domnul Primar - George Scripcaru:”…nu facem achiziţii publice 
în instanţă doar aşa, ca să ne aflăm în treabă, sunt lucruri importante, 
care cred că trebuie gestionate împreună. Să nu credeţi că un avocat care 
ne reprezintă nu o face în corelare cu Direcţia Juridică, cu juriştii, iar 
astăzi este o achiziţie de servicii juridice cu American Dreams. Dacă 
consideraţi că nu este important pentru Braşov, înseamnă că…” 
 
 Doamna Consilier – Donosă Adina: „Ştiu, tocmai am spus că este 
o speţă grea şi am fost de acord cu acest proiect”. 
 
 Domnul Primar - George Scripcaru:”…Referitor la P.U.D.-uri, 
participaţi la comisiile de urbanism, de circulaţie, şi vedeţi cum se 
prezintă, cum se gestionează activitatea din acest punct de vedere. Într-
adevăr, la darea în folosinţă e etapa finală…” 
 
 Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „…aş vrea să 
spun şi eu ceva, ca preşedinte al comisiei juridice. Aflăm tot felul de 
chestiuni, ce bine era înainte, cu foarte mulţi jurişti! Aş dori să facem un 
raport şi să ni se prezinte un raport cu analiza activităţii acestei Direcţii 
Juridice din Primărie, cu procesele câştigate în fiecare an, din anul 2000 
încoace, şi să vedem care variantă este mai bună”. 
 
 Domnul Consilier - Bunghiuz Marius: „Avem o solicitare din 
partea Mitropoliei Ardealului, aceştia doresc o concesionare a 70 mp, 
pentru realizarea unui paraclis pe Tâmpa, unde e Peştera Fecioarei, şi 
înălţarea unei cruci metalice, în zona ariei protejate. Aş dori să… toţi 
suntem ortodocşi, toţi suntem creştini, putem ajuta Mitropolia 
Ardealului”. 
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 Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:     „…această 
iniţiativă şi grupul PNL urmează să o studieze şi să vedem un pic dacă 
putem lucra împreună, să discutăm şi cu Primăria”. 
 
        Domnul Consilier -  Bunghiuz Marius: „Trebuie mai repede, să nu 
piardă banii, că sunt de la fonduri europene. Şi mai am o rugăminte, în 
legătură cu evenimentul de astăzi, cu doamna ambasador, cel puţin 
grupul nostru nu a fost informat, a fost informat la ora 10,00 de acest 
eveniment, pe mail”. 
 Domnul Primar - George Scripcaru: „… Dumneavoastră aţi văzut 
aici foarte multe persoane care nu ştiaţi cine sunt, aşa că din motivul 
acesta ar fi bine să înţelegeţi…de-asta v-am informat la ora respectivă şi 
v-am invitat cu mare plăcere dacă puteţi să participaţi punctual la unul 
dintre cele trei momente din această vizită, iar ieri a fost făcută pe 
comunicare publică, într-un mod foarte restrâns, acest anunţ, acest 
program, să spun aşa, care n-a detaliat şi n-a intrat în amănunt, să spună 
ora şi minutul şi perioada, şi aici, poate o să vă explic”. 
 Domnul Consilier -  Bunghiuz Marius: „Noi am înţeles, gata! Dar 
puteam fi şi noi anunţaţi!” 
 Domnul Primar - George Scripcaru: „Din motive de securitate, 
doamnă consilier, dacă nu înţelegeţi…” 
 Doamna Consilier – Urse Gabriela:„Dar era o persoană pe care o 
cunoşteam!”  
         Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian declară 
încheiate lucrările şedinţei. 
         Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal, spre cele 
legale.  
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