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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

BRAŞOV 
 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov 

din  data  de 14 decembrie 2018 
 

 

Şedinţa de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 

convocată pentru data de 14 decembrie 2018, orele 12:00, în sala de şedinţe a 

Consiliului Local,  din  B-dul Eroilor nr.8, în conformitate cu prevederile art.  

39, alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, anunţul de 

şedinţă fiind afişat la sediul Primăriei Municip iului Braşov, conform 

procesului – verbal nr. 111.895 /2018 şi  postat pe   site-ul instituţiei .  

 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana Goran  face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 2 4 . Absentează domnul 

consilier Radu Iov Constantin, domnul consilier Macedonschi Cristian şi 

domnul consilier Tărăbuţă Dumitru .  

 

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

 

La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru , domnul 

Viceprimar Mihai Coste l şi domnul Barabas Laszlo.  

 

* 

Aprobarea ordinii de zi  a şedinţei  

Se supune la vot ordinea de zi iniţială cu 25 puncte şi se aprobă cu 

unanimitate.                 

Punctul nr. 1 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului 

Municipiului Braşov – decembrie 2018 

 

Se supune la vot punctual, fiecare articol:  
 

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe 

anul 2018 în sumă de 461.122,94 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 

810.822,57 mii lei la partea de cheltuieli,  astfel:  

 - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 442.715 mii  

lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 491.915 mii lei.  

 Conform H.C.L. nr. 5 din 26.01.2018 republicată conform H.C.L. nr. 

520 din 26.09.2018 privind încheierea execuţiei bugetului local al  

Municipiului Braşov pe anul 2017 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 
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2018, excedentul secţiunii de funcţionare este de 49.200 mii lei, cuprins la 

partea de cheltuieli.  

 - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 18.407,94 

mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 318.907,57 mii lei.   

 Conform H.C.L. nr. 5 din 26.01.2018 republicată conform H.C.L. nr. 

520 din 26.09.2018, excedentul secţiunii de dezvoltare este de 300.499,63 mii 

lei, cuprins la partea de cheltuieli.  

 Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, 

titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Rezultatul votului:Unanimitate.  

 
  Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii în sumă de 153.997,70 mii lei la partea de venituri şi în 

sumă de 166.424,39 mii lei la partea de cheltuieli,  astfel:  

 - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 132.477,70 

mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 144.287,77 mii lei;  

 Excedentul secţiunii de funcţionare la 31.12.2017, conform Hotărârii de 

Consiliul Local nr. 6 din 26.01.2018 privind utilizarea excedentului aferent 

instituţiilor publice finanţate în anul 2017 din bugetul Municipiului Braşo v, 

este de 11.810,07 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.  

 - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 21.520 mii 

lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 22.136,62 mii lei;  

 Excedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2017, conform Hotăr ârii  

Consiliului Local nr. 6 din 26.01.2018, este de 616,62 mii lei, cuprins la 

partea de cheltuieli.  

 Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi 

alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Rezultatul votului:Unanimitate.  

 
 Art. 3.  Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 

2018 rămâne la nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 660 din 

15.11.2018.  

Rezultatul votului:Unanimitate.  

 
 Art. 4. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi 

serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului 

Braşov, pe anul 2018, astfel:  

- Municipiul Braşov                 -  anexa nr. 3 

- Filarmonica Braşov                 -  anexa nr. 4 

- Direcţia de Asistenţă Socială Braşov               anexa nr. 5.01. - 5.02. 

- Serviciul Public Local Salvamont Agrement şi Parking Braşov  - anexa nr. 6 

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Braşov                    - anexa nr. 7 
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- Şcoala Gimnazială nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov            -  anexa nr. 8 

- Şcoala Gimnazială nr. 11 “Şt. O. Iosif” Braşov            -  anexa nr. 9 

- Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov             -  anexa nr. 10 

- Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov               -  anexa nr. 11 

- Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă Braşov             -  anexa nr. 12 

- Colegiul Naţional “Aprily Lajos“Braşov             -  anexa nr. 13 

- Liceul Vocaţional de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch Braşo v - anexa 

nr.14           

- Colegiul Naţional Economic “Andrei Bârseanu” Braşov   - anexa nr. 15 

- Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov     - anexa nr. 16 

- Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov     - anexa nr. 17 

- Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov              -  anexa nr. 18 

Rezultatul votului:Unanimitate.  

 

 Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului 

Braşov, cu finanţare din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii şi bugetul fondurilor exte rne nerambursabile, 

conform anexelor nr. 19.01. - 19.02., care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Rezultatul votului:Unanimitate. 
 

 Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică şi 

Serviciul Buget –  C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri”.  

Rezultatul votului:Unanimitate.  
          

 Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 
 

Punctul nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii loturilor de masă 

lemnoasă fasonată ce se valorifică la drum auto, din fondul forestier 

proprietate publică a Municipiului Braşov către operatorii economici, 

prin licitaţie publică în plic închis şi a preţurilor de pornire la licitaţie  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 
 

Punctul nr. 3 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Sistem centralizat de 

monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov”  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 
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Punctul nr. 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem centralizat de 

monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov” şi a 

cheltuielilor legate de proiect  

 

 Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 
Punctul nr. 5 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de 

management informatizat al sistemului de transport public”  

  

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 6 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului ,,Extindere sistem de 

management informatizat al sistemului de transport public” şi a 

cheltuielilor legate de proiect  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 7 
Proiect de hotărâre  privind aprobare proiect “eFuncţionar + Servicii 

electronice şi simplificare administrativă”  Cod SMIS 126380  şi a 

cheltuielilor legate de proiect  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 8 
Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii 

de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate 

de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a 

Municipiului Braşov .  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate. 

 

Punctul nr. 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 

de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de 

transport RATBV S.A. 

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 
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Punctul nr. 10 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Realizare 

infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic p ietonal cu facilităţi 

complementare - Traseu 1”  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Realizare 

infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi 

complementare - Traseu 1” şi a cheltuielilor legate de proiect .  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amena jare benzi 

dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 1 

abţinere. (domnul consilier  Şovăială Şerban).  

 

Punctul nr. 13 
Proiect de hotărâre privind aprobarea pro iectului „Amenajare benzi 

dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente” 

şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 1 

abţinere. (domnul consilier Şovăială Şerban).  

 

Punctul nr. 14 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire Park & Ride 

– Bartolomeu.”  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Şovăială Şerban).  

 

 Domnul Consilier  Şovăială Şerban : 



                                                                ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ – 14 DECEMBRIE 2018 – C. L. AL MUN. BRAŞOV 

 

6 

6 

 „Am votat împotrivă, pentru că mi se pare fundamental greşit să 

faci un parc & ride în interiorul oraşului. Peste tot, în lumea asta, se fac 

la marginea oraşului. Să se facă Parc & Ride, dar nu acolo”.  

 

 A sosit la şedinţă şi domnul consilier Macedonschi Cristian.  

 

Punctul nr. 15 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului , ,Construire Park & 

Ride - Bartolomeu” şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Şovăială Şerban).  

 

Punctul nr. 16 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Terminal transport 

urban Gara Braşov”  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Terminal transport 

urban Gara Braşov” şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Infrastructură de garaj 

pentru transport public”  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 19 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Infrastructură de 

garaj pentru transport public” şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ş i a indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pentru proiectul 

“Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”  
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Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 21 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 

de proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Colegiului Tehnic Maria 

Baiulescu”  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii  

“Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul 

Tehnic Transilvania - Corp A”  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 

de proiectul „Construire grădiniţe zona Tractorul - Coresi”  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 24 
Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea H.C.L.                          

nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în 

calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie 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 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale .  

 

Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

Punctul nr. 25 
Proiect de hotărâre  pentru modificarea H.C.L. nr. 525/2018 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 necesa re, 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  
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Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu unanimitate . 

 

 

La finalul şedinţei, un domn din public solicită să ia cuvântul, însă 

dl. preşedinte de şedinţă îi aduce la cunoştinţă faptul că trebuia să se 

înscrie la cuvânt şi să specifice despre ce este vorba în această 

intervenţie.  

 

 Timp de aproximativ 10 minute un cor de copii colindători şi-a 

făcut apariţia în sala de şedinţă şi au încântat auditoriul cu vocile lor, 

interpretând colinde. 

  

 

Preşedintele şedinţei  domnul Oprică Florentin Adrian  declară  

încheiate  lucrările  şedinţei.  

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  

 

 

 

 

 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR,     

OPRICĂ FLORENTIN - ADRIAN                      GORAN ADRIANA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


