
 1 

                  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 

21  decembrie  2018 
 

 

 

       Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 

convocată pentru data de 21 decembrie 2018, orele 10:00, 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 “Transilvania 

Expres”, în data de  15 – 16 decembrie  2018. 

 

      Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana Goran  face 

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

domnul consilier Duţu Tudor – Alexandru, domnul Neacşu Alexandru– 

absent motivat, d-na Donosă Adina – absent motivat. 

 

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

 

         La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru, domnul 

Viceprimar Mihai Costel şi domnul Viceprimar Barabas Laszlo.  

 

 

Aprobarea ordinii  de zi suplimentare 

 

          Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu trei puncte şi se 

aprobă cu unanimitate. 

 

                             

                                      Aprobarea ordinii de zi  

 

         Se supune la vot ordinea de zi cu 138 puncte şi două  puncte 

reterase  (pc. 37, 53) şi se aprobă cu unanimitate.  

 

INTERPELĂRI  

 

Domnul Corbu , solicită preşedintelui de şedinţă să ia cuvântul.  

        Cererea acestuia se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate.  
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        De asemenea, se supune votului şi cererea domnului Onică  pentru 

a lua cuvântul (referitor la punctul nr.135), care se aprobă cu 

unanimitate.  

 

 

Domnul Onică Nicolae:  „Ca la orice proiect, există o expunere de 

motive pe care am s-o prezint eu. Joi, 23 iunie 2016, înainte de ş edinţa 

de consiliu local, am fost la Nămăescu Cătălin pentru o discuţie. În acea 

discuţie mi s-au promis câteva posturi în instituţiile statului, pentru a 

scrie o cerere de renunţare la postul de consilier pentru care eram 

îndreptăţit, locul trei pe lista electorală am fost eu, la PER. Am refuzat, 

şi drept urmare am fost exclus din partid, cu o zi în urmă, pe 22. Deci pe 

23 mi s-au făcut propunerile, pe 22 am fost dat afară. N -am putut să atac 

această hotărâre în instanţă, pentru că nu mi s -a dat nici până astăzi. 

Drept urmare, în cunoştinţă de cauză, Marius Comşa a jurat în faţa 

dumneavoastră. Cum? Vor stabili organele legale.  

 În anul 2016 – 2017 am încercat pe căi amiabile să repar această 

nedreptate, nu s-a putut. În 2017 – 2018 am fost la instanţă, instanţa mi-a 

dat dreptate, nici de această dată Nămăescu Cătălin nu a vrut să -mi dea 

documentul de care aveam nevoie. Am recurs la un executor 

judecătoresc, am terminat toate etapele, nici de această dată nu a vrut să -

mi dea documentul. În momentul de faţă am  făcut plângere penală, 

împotriva lui Nămăescu şi a celor care l -au ajutat, iar la instanţa de 

judecată se află un dosar unde se va stabili amenda zilnică şi penalităţile 

zilnice, conform legii… Dacă pentru domnul Comşa instanţa  de judecată 

spune că trebuie adus pe postul de consilier, vă aduc aminte că şi 

Goidescu Ionel are o hotărâre judecătorească, care spune că este 

preşedinte. Dovada pentru a intra în Consiliul Local o aveţi la dosarul 

meu din 2016, unde spune clar că eu şi cu Donosă Adina suntem cei care 

vom intra în Consiliul Local.  

Din punctul meu de vedere, documentele semnate de Nămăescu 

Cătălin sunt false. Dumneavoastră veţi stabili când veţi dori …” 

 

 

Domnul  Corbu: „… aş vrea să mă adresez consilierilor locali cu 

privire la punctul 92 de pe ordinea de zi, este cel referitor la 

neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului din strada Crişan 

nr. 5, şi anume Palatul Ştirbei, fostul palat al copiilor şi aş vrea să luaţi 

în considerare trei aspecte referitoare la această proprietate: primul este 

valoarea spaţiului didactic, dat de prezenţa Parcului Dendrologic din 

curtea acestui imobil, vă aduc la cunoştinţă momentan că facultatea de 

silvicultură nu are spaţiu de practică, iar un parc dendrologic nu se creşte 
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peste noapte. Deci acolo s-a muncit zeci de ani ca să se planteze nişte 

specii care în mod normal nu cresc la noi, în România.  

 Al doilea aspect este valoarea de patrimoniu a clădirii palatului, 

care poate fi pusă în valoare prin includerea ei în circuitul turistic. De 

asemenea, vă aducem  la cunoştinţă că suntem oraşul cu cea mai mare 

creştere de număr de turişti din România, şi încă un punct de atracţie pe 

harta turistică a Braşovului ar fi un atu  în faţa celorlalte oraşe. Iar un 

ultim aspect este valoarea sentimentală pentru braşoveni a proprietăţii 

respective. Şi vreau să vă aduc la cunoştinţă că am făcut un mic sondaj 

pe facebook, din 600 de persoane 96% au votat pentru . Deci aproape 10 

din 10 au votat pentru achiziţia de către Primărie a acestui imobil. Poate 

că un asemenea punct ar trebui tratat cu mai multă atenţie şi chiar făcut 

un mic sondaj de către Primărie, poate pe pagina Primăriei, 

dumneavoastră decideţi, să vedeţi ce doresc braşovenii cu privire la acest 

imobil…” 

 

Domnul Consilier -  Şovăială Şerban:  „Aş fi vrut să sugerez şi eu 

acelaşi lucru cu privire la Palatul Ştirbei, mă bucur că au făcut -o alţii 

înaintea mea, şi atunci nu mai rămâne decât o rugăminte adresată 

Primăriei, poate reuşim să găsim o soluţie să protejăm puţin staţia de 

autobuz din Poiană, să-i facem eventual pe trei laturi o închidere cu 

plexic, ceva, pentru că dacă ajungi în staţie exact când a plecat autobuzul 

şi mai ai de aşteptat zece – cincisprezece – douăzeci de minute, şi bate 

vântul, situaţia nu e foarte plăcută…” 

 

Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian:   

„Aveam o altă interpelare, dar vreau să pornesc şi eu cu Palatul 

Pionierilor, mă bucur că s-a ridicat această problemă, mai ales că Grupul 

Economic German are un proiect care se cheamă Minitechnicus, care să 

reînvie Palatul Pionierilor sau fostul palat  al pionierilor, fiindcă nouă ne 

lipseşte, în învăţământul nostru un astfel de model, care era chiar bun. Şi 

dacă ne uităm… m-am uitat în documente, e vorba de 14 milioane de lei, 

de la care va porni licitaţia, dacă stăm să ne gândim că am dat 16 

milioane pentru un ţarc de pinguini, cred că putem să luăm în considerare 

şi cumpărarea acestui imobil atât de important pentru braşoveni. Dar ca 

să ajungem la punctul la care voiam să fac interpelarea, era vorba de 

punctul 8, la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând 

solicitanţii îndreptăţiţi să primească în 2019 locuinţe sociale.  

Aş dori departamentul de specialitate care coordonează aceste 

locuinţe sociale să ne raporteze la următoarea şedinţă câte locuinţe am 

primit de la dezvoltatori în ultimii cinci ani şi cui au fost repartizaţi, 

mărimile acestora, fiindcă există în Braşov tot felul de zvonuri, că 

inclusiv domnul Viceprimar Mihai Costel ar sta într -o locuinţă socială la 

Avangarden. Şi atunci aş vrea să văd dacă e adevărat sau nu.”  
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Domnul Consilier  -  Bunghiuz Marius Ştefan:  din partea grupului 

de consilieri P.S.D., urează tuturor consilierilor, atât executivului 

Primăriei, cât şi locuitorilor Municipiului Braşov, sărbători fericite, un 

an mai bun şi să se facă totul ca acest oraş să arate cât mai bine.  

 

Doamna Consilier - Ţop Ferghete Carmen:  îl întreabă pe dl. 

Primar şi pe d-na Maria Oprea unde sunt cei 75 de milioane de lei, care 

trebuiau să vină în luna decembrie.  

 

Domnul Primar - George Scripcaru: răspunde interpelării  

domnului Şovăială, respectiv, se va vedea ce se poate face, dacă este 

ceva care poate să fie amenajat pentru a preîntâmpina situaţii le  la care   

s-a făcut referire.  

 

Domnul Primar - George Scripcaru: „… La mulţi ani domnule 

Bunghiuz, La mulţi ani doamnelor ş i domnilor, sărbători fericite…  iar 

pentru întrebarea doamnei consilier, nu am primit aceste diferenţe de 

bani, de la începutul anului, prin măsurile  sau prin legea bugetului sau 

prin aprobările care au fost atunci stabilite, Municipiul Braşov a avut un 

punct de plecare cu minus 75 de milioane ron faţă de bugetul anului 

trecut, dacă ne referim la cotele defalcate care se repartizează pe 

municipalităţi sau pe localităţi în România.  

Am primit la rectificarea din octombrie…  5 milioane ron, la 

rectificarea de anul acesta,  am primit, şi trebuie să spun acest lucru, 

pentru că aşa este corect, după ce am aprobat în şedinţa de consiliu local, 

plata pentru însoţitorii persoanelor cu handicap, ulterior am primit şi 

acea diferenţă de 1 milion trei sute de la Guvern, adică ne -am compensat, 

sau cel puţin din ce am plătit noi, am recuperat aceşti bani care se vor 

regăsi în execuţia bugetară care va fi prezentată la nivelul lunii ianuarie. 

Aceştia au fost banii care au fost primiţi la rectificarea din octombrie, 

mai mult nu am primit,  acesta e răspunsul, nu pot să vă spun mai multe, 

ar fi fost bine dacă am fi primit diferenţa respectivă de bani, însă ca să 

închidem această poveste, să spun aşa, am fost astăzi în comunicare cu 

Ministerul Mediului, cu preşedintele fondului de mediu şi su ntem cu 

proiectul referitor la achiziţia de mijloace de transport electrice şi hibrid, 

este o valoare de 137 de milioane, care vor fi alocaţi de la fondul de 

mediu pentru achiziţia de mijloace de transport în comun, autobuze 

electrice şi hibrid. Sper ca în  urma contestaţiilor care vor fi în 

următoarele zile să rămânem în această poziţie în care suntem astăzi, şi 

după această procedură să semnăm contractul cu fondul de mediu pentru 

aceste mijloace de transport în comun care vor fi achiziţionate şi vor 

deservi Municipiul Braşov. Aşteptăm, de asemenea, de la Ministerul 

Dezvoltării, cealaltă componentă de troleibuze, care este în derulare ca şi 
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program, am depus acolo toate documentaţiile şi dumneavoastră aţi 

aprobat hotărârile de consiliu local, după cum bine ş tiţi, am recuperat în 

mod indirect din aceste sume cu care a fost văduvit, dacă pot să spun aşa, 

bugetul local, la începutul anului. Astăzi, de asemenea, au venit primele 

autobuze, dar acestea sunt pe credit B.E.R.D., din cele 105 sunt livrate 

primele 10 astăzi, restul vor fi livrate până la începutul lunii aprilie şi 

celelalte până la 105, sperăm să derulăm şi celelalte proceduri la care am 

făcut referire în momentul de faţă, în următoarea perioadă. Şi dacă tot am 

vorbit de B.E.R.D., astăzi am primit de la  Londra, draftul de acord de 

consultanţă şi de asistenţă tehnică pentru eliberarea documentaţiei în 

ceea ce priveşte Spitalul Regional. Probabil că în următoarele săptămâni 

o să avem întâlnire cu reprezentanţii B.E.R.D. şi în luna ianuarie, poate 

dacă vom ajunge la o concluzie, o să intrăm cu un proiect de hotărâre pe 

care o să-l propun Consiliului Local  pentru a fi aprobat pentru procedura 

privind derularea asistenţei tehnice şi etapele care sunt de discutat cu 

B.E.R.D.-ul pentru acest obiectiv important la nivelul Municipiului 

Braşov. Deci nu am primit decât 5 din 75, dar suntem cumva… dacă e să 

interpretăm lucrurile la modul acesta, am putea să gândim aşa şi să 

punem lucrurile şi în această formulă, să zic aşa, de structură bugetară. 

M-aş fi bucurat să primim măcar jumătate… asta o să vedem în ianuarie”.  

 

Domnul Consilier -  Bunghiuz Marius: „Conform ordonanţei de la 

începutul anului, se puteau cheltui din excedent…” 

 

Domnul Viceprimar – Mihai Costel: “În mod normal, cred că nu 

ar trebui să răspund la o asemenea aberaţie, dar o fac din decenţă faţă de 

colegii consilieri locali…o locuinţă de serviciu este legal să fie atribuită 

unui Viceprimar, dar ea se atribuie printr -o hotărâre de consiliu local şi 

aţi fi cunoscut acest fapt…dacă aş fi avut locuinţă de serviciu, 

dumneavoastră mi-aţi fi aprobat-o, Consiliul Local, nu eu singur. Nu am, 

nu deţin şi nu am nevoie. Vă rog frumos să veniţi data viitoare cu lucruri 

pertinente şi să lăsaţi bursa zvonurilor în mediul online … nu în Consiliul 

Local, unde se discută lucruri serioase….”  

 

Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian: „… Eu am cerut doar 

lista locuinţelor, n-aţi fost aici… şi doar am finalizat că sunt anumite 

zvonuri în această direcţie”.  

 

D-ra Consilier – Crivineanu Alexandra: întreabă executivul 

Primăriei şi compartimentul de specialitate când ar putea afla braşovenii 

cam cât % din bugetul alocat investiţiilor pe 2018 s-a cheltuit. 

 

Domnul Primar -George Scripcaru: “…în fiecare lună ianuarie a 

fiecărui an, executivul prezintă o execuţie bugetară de final de  an care 
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trebuie să fie aprobată de Consiliul Local şi atunci veţi afla toate 

detaliile din proiectul de hotărâre care va fi înaintat pentru a fi aprobat 

ca şi execuţie bugetară pe care o aprobaţi trimestrial sau periodic, iar la 

finalul fiecărui an calendaristic lucrurile se închid din punct de vedere 

bugetar în luna ianuarie, pentru că şi în momentul de faţă, acum, când 

suntem aici, se fac plăţi, se derulează proceduri de trezorerie, şi toate 

datele respective sunt cuprinse în execuţia bugetară care va fi  aprobată 

cel mai târziu la sfârşitul lunii ianuarie şi de acolo trebuie să trageţi 

toate concluziile şi aveţi toate datele bugetare la nivelul bugetului 

Municipiului Braşov pe 2018, aşa cum s -a făcut şi anul trecut şi cum se 

face în fiecare an şi cum se face procedural, legal şi conform 

regulamentului şi  hotărârilor de consiliu local…să aşteptăm luna viitoare, 

la nivelul bugetului şi atunci o să aflaţi toate aceste detalii, pentru că 

lucrurile se fac la pachet, execuţia cu aprobarea bugetului, după ce apar e 

în Parlament Legea Bugetului, putem şi noi să detaliem, să discutăm 

aceste lucruri din acest punct de vedere”.  

 

Domnul Consilier - Rusu Sebastian: “Şi din partea mea şi din 

partea grupului, bineînţeles, să doresc tuturor sărbători fericite, să avem 

un an nou plin de bucurii şi de realizări,  să încercăm să fim mai buni cu 

toţii, să încercăm să fim mai optimişti, să încercăm să vedem şi lucrurile 

bine care se fac pentru acest oraş, pentru că ele există… Rugămintea mea 

asta ar fi, să ne dăm cu toţii mâna, să  încercăm să vedem care este binele 

braşovenilor, şi să discutăm tot timpul punctual, constructiv, şi la 

subiectele care ne privesc pe toţi. Eu vă doresc tuturor sărbători fericite, 

multă sănătate dumneavoastră, familiilor, şi să ne vedem cu bine în noul 

an.” 

 

 

PUNCTUL 45 

 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare 

al Municipiului Braşov, excelenţei sale, doamna Tamar Samash, 

ambasadorul statului Israel la Bucureşti.  

 

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 7, iar în urma 

votului, a fost aprobat cu unanimitate.  

 

Domnul Primar -  George Scripcaru:  

„I-am adresat invitaţia doamnei ambasador să fie prezentă astăzi 

aici pentru ceremonie, din păcate nu a reuşit să ajungă, i -a fost teamă să 

pornească spre Braşov, mai ales că este o zi de vineri, şi a gândit că ar 

putea să rămână blocată în trafic, şi ar fi întârziat şi nu ar fi fost un gest 

care să ne pună într-o situaţie plăcută. O să vină cu prima ocazie aici la 
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Braşov, dumneaei îşi încheie mandatul la 1 ianuarie. Domnu l Roth este 

prezent aici şi dumnealui este mandatat să ne prezinte câteva gânduri, şi 

dumneaei cu prima ocazie când va putea va veni la Braşov pentru a primi 

această diplomă de cetăţean de onoare”.  

 

Domnul  Roth: “Am primit o misiune foarte plăcută, aceea de a vă 

transmite mulţumirile şi aprecierile doamnei ambasador a statului Israel, 

Tamara Samash, pentru această remarcabilă distincţie pe care 

dumneavoastră astăzi i-aţi atribuit-o. Sigur, este un titlu de onoare să fii 

cetăţean de onoare al unui oraş, dar  a fi cetăţean de onoare al oraşului 

Braşov este o onoare specială. Doamna ambasador ţine foarte mult la 

oraşul Braşov, aşa cum foarte mulţi reprezentanţi ai statului Israel o fac, 

Braşovul este un oraş multicultural, multietnic, dar în acelaşi timp 

simbolul unirii şi unităţii României. România şi Israel au relaţii absolut 

speciale, de-a lungul celor 70 de ani neîntrerupţi de relaţii diplomatice şi 

de relaţii amicale, prieteneşti, dintre cele două ţări, şi nu întâmplător 

dumneavoastră cu toţii ştiţi, dar poate nu aţi realizat acest amănunt, că în 

Israel este cea mai mare diasporă culturală română din lume procentual. 

Chiar dacă în Italia astăzi sunt peste un milion de români sau în Spania 

sunt un milion de vorbitori în limba română, ei reprezintă un procent 

mult mai mic din populaţia ţărilor respective ca vorbitorii de limba 

română din Israel, care duc mai departe cultura română prin Israel în 

lume. Eu profit de această ocazie, nu -i frumos să profiţi, dar este o 

ocazie unică, să vă transmit din partea doamnei  ambasador şi din partea 

mea, ca un vechi braşovean, am evitat cuvântul bătrân, că sper că nu mi 

se potriveşte, de a vă ura cu acest prilej care spunea frumos în colindul 

pe care l-au cântat adineauri săcelenii, sărbătorile unesc neamurile, 

suntem aici împreună şi vă doresc tuturor sărbători fericite şi La mulţi 

ani!” 

 

 

                        ORDINEA  DE  ZI  SUPLIMENTARĂ 

 
                                                                                                    

(1) PUNCTUL  139 
 

             Proiect de hotărâre  privind  neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea cotei de 1/3 din imobilul situat în Braşov, str.Paul Richter nr.2, 

deţinut de Szonda Ildiko şi Szonda Ioan. 

  

              Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu  unanimitate. 
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(2) PUNCTUL  140 
 

              Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de ACS 

Tâmpa şi  structurile sportive menţionate în anexa 1 la plângere, împotriva 

HCL nr.611/03.10.2018. 

  

            Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost   

            aprobat cu unanimitate. 

 

(3) PUNCTUL  141 

 

             Proiect de hotărâre  pentru  modificarea şi completarea HCL nr. 89/09.02.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării 

obiectivului de investiţie „Construire Creşă în  Braşov, str. Apollo, f.n.” 

  

            Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost  

            aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ  

 

 

PUNCTUL 1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

Municipiului Braşov pe luna decembrie 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 2 

Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi 

anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane 

juridice aflate în sold la 31 decembrie 2018. 

  

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 3 

Proiect de hotărâre privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a 

Ordinului nr. 2980 din 24.09.2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a 

măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, pentru 

societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcurilor 

industriale de pe raza Municipiului Braşov. 

 

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

cu unanimitate. 

 

                                             PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale 

Direcţiei Fiscale Braşov. 

  

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

cu unanimitate. 

 

                                            PUNCTUL 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Direcţiei Fiscale Braşov. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat 

cu unanimitate. 

 

 

  PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la 

contractul de închiriere nr. 2/24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., aceasta 

având calitatea de locator. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

                                                      PUNCTUL 7 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 629/15.12.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 

investiţii: "Sală de Sport în cadrul Bazei Sportive Metrom Braşov." 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi 

să primească în anul 2019 o locuinţă socială. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 

local pentru anul 2019. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor care 

administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de 

la bugetul local în anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

                                                            PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 611/2016 privind acordarea 

gratuităţii pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Braşov pentru 

persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 13 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 

2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 14 

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 

persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 

2019. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a contribuţiei 

lunare de întreţinere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2019. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 16 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de tip Respiro pentru Persoane 

Vârstnice. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 17 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, 

pentru anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 18 

Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei zilnice de intretinere datorata 

pentru serviciile sociale acordate în cadrul ,,Centrului de tip Respiro pentru 

Persoane Vârstnice”, pentru anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 19 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în cadrul Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 

Varstnice, pentru anul 2019. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 20 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi 

tipurile de servicii furnizate în cadrul “Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu pentru 

Persoane Vârstnice”, pentru anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 21 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru 

Persoane Vârstnice, pentru anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 22 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiarii 

serviciilor sociale acordate în cadrul “Centrului de zi de asistenţă şi recuperare 

pentru persoane vârstnice”. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 



 13 

 

PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de socializare şi petrecere a timpului 

liber (tip Club) ,,Noua”pentru persoane varstnice, pentru anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 24 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc 

Astra, pentru anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 25 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de Tip 

Ambulatoriu Sf. Nicolae, pentru anul 2019. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 26 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în Adăpostul de Noapte, pentru anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 27 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, 

pentru anul 2019. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 28 

Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorata de beneficiarii 

serviciilor acordate în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane fără 

Adăpost. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 29 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 

sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru Informare şi Consiliere pentru 

Persoane fără Adăpost, pentru anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 30 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 31 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei II - Statul de funcţii la Hotararea 

Consiliului Local nr. 112/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 

Braşov. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 32 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferent 

Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 33 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a reţelei de iluminat 

public, pentru Cartierul Avantgarden Tractorul, str. Ioan Popasu nr. 15, Braşov. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 34 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

realizării obiectivului de investiţii “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 27”. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 35 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul “Infrastructura integrată pentru ciclism şi 

trafic pietonal cu facilităţi complementare - traseu 2”. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 36 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Infrastructura integrată 

pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - traseu 2”şi a 

cheltuielilor legate de proiect. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 37  -RETRAS 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi 

Funcţionare a Parcărilor Publice Park & Ride. 
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PUNCTUL 38 

Proiect de hotărâre privind preluarea fara plata din patrimoniul Judeţului 

Braşov în patrimoniul Municipiului Braşov a mijlocului fix ˝Amenajări, dotări şi 

inscripţionări pe Tâmpa˝ 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 39 

Proiect de hotărâre privind acceptarea fără plată a unui mijloc de transport - 

autobuz turistic, în patrimoniul Municipiului Brasov din patrimoniul Judeţului 

Braşov. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 40 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în 

Municipiul Braşov nr. 190/102321/29.12.2016, încheiat între Municipiul Braşov 

şi Societatea RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 603/22.12.2016. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 41 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate 

pe raza Municipiului Braşov. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 42 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unui număr de 6 locuri de 

parcare aferente imobilului situat la adresa Şos. Naţională nr. 5, Timişul de Sus 

Gaiser, loc. Predeal, jud. Braşov, către UPRUC POL S.A., pentru HOTELUL 

HART. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 43 

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 676/2018, privind aprobarea tarifelor percepute aferente 

persoanelor juridice pentru practicarea activitatilor de agrement si divertisment 

la Centrul de Agrement si Divertisment Poiana Brasov. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 44 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife percepute persoanelor fizice 

pentru practicarea unor activităţi în Centrul de Agrement şi Divertisment din 

Poiana Braşov. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

                                                           PUNCTUL 46 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov în 

calitate de partener la organizarea etapei “FIS Cup - Open Poiana Braşov” 

înscrisă în calendarul competiţional al Federatiei Romană de Schi Biatlon - în 

sezonul 2018 - 2019. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 47 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico - economici pentru proiectul “Spaţiu multifuncţional de recreere şi sport 

în Municipiul Braşov.” 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4, 5 si 6 iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 48 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 

proiectul “ Spaţiu multifuncţional de recreere şi sport în Municipiul Braşov.”  

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4, 5 si 6 iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 49 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – construire 

locuinţă P + E şi împrejmuire la stradă, în Braşov, str. Fagurului f.n.”, beneficiar 

Ungvari Andrei şi Ungvari Mihaela Didona. 

  

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

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 50 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă 

unifamilială, în Braşov, str. Mălinului nr. 14 C”, beneficiari Tache Nicoleta - 

Angela, Tache Constantin - Adrian. 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 51 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire  

locuinţă, în Braşov, str. Plugarilor nr. 8”, beneficiari, Costin Anişoara, Costin 

Diana - Maria, Costin Adelina - Ioana, Costin Robert Andrei. 

 

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

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 52 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire 

ansambluri de locuinţe colective mici, str. Plugarilor f.n.” beneficiar Coman 

Ciprian. 

 

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

cu unanimitate. 

 

 

 

 

PUNCTUL 53 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire 

clădiri de birouri 2S + P + 8E, Calea Făgăraşului”. 
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PUNCTUL 54 

Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din documentaţia de 

urbanism “Reactualizare P.U.Z. str. Fânarului Braşov” - aprobată cu H.C.L. nr. 

71/27.02.2009 şi modificată prin H.C.L. nr. 71/28.02.2014, la iniţiativa 

elaboratorului proiectului. 

  

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

cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 55 

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.Z. - 

Construire ansamblu de locuinţe, str. Nicovalei f.n., Braşov. 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 56 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Multianual pentru 

realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor în vederea 

creşterii calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a 

monumentelor istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiului 

Braşov. 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 57 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru reducerea 

zgomotului în Municipiul Braşov pentru perioada 2018-2023, in cadrul 

proiectului Reactualizare harta de zgomot pentru Municipiul Brasov. 

  

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 58 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în 

vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Modificare parţială P.U.Z. str. 

Nucului - str. Lacurilor - Calea Bucureşti, Braşov”, iniţiat de S.C. DEDEMAN 

S.R.L. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 2 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 59 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în 

vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire hală + 

birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier în Braşov, B-dul Griviţei nr. 

1 W”, iniţiat de S.C. LEITZ ROMÂNIA. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 2 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 60 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în 

vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire ansamblu 

de locuinţe colective, organizare de şantier, împrejmuire în Braşov, str. Lungă 

nr. 182”, iniţiat de Plămădeală Iurie şi Popov Ion. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 2 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 61 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în 

vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Modificare parţială P.U.Z. 

aprobat cu H.C.L.  nr. 543/2008, str. Turnului nr. 1”, initiat de SC FOREX SRL. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 2 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

 

 

PUNCTUL 62 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

1999/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

donat de Vasile Marius Vigu. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 63 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

850/2008 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

donat de Varodi Elena şi Sipos Ştefan. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 64 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

2001/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

donat de Sav - Cramec Maria - Gabriela. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 65 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

1993/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

donat de Roşu Vasile şi Roşu Doris. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 66 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

5169/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

donat de Pop Cosmin - Iuliu şi Pop Ioana. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 67 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

2117/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

donat de Filimon Luana. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 68 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

5250/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

donat de Drăghici Tiberiu. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 69 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

395/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat 

de Constantin Marian, Constantin Eleonora, Mereţ Nicolae, Mereţ Valeria, 

Ştefaniţă Gabriel, Ştefaniţă Cristina, Iancului Oprea, Iancului Paula, Tudora 

Giorgică, Tudora Daniela, Ivănuş Iulian, Tătărăşanu Paul Daniel, Tătărăşanu 

Nicoleta Cristina, Leder Puiu şi Leder Raluca Ioana. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

  PUNCTUL 70 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

413/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 

de Bazîru Valerică şi Bazîru Nicoleta. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 71 

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 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 de 

la Zeck Karl-Heinz-Christian şi Zeck Mihaela-Adriana. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 72 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

următoarelor cote din terenuri: - cota de 120/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 

110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 - cota de 120/4168 din 

terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - 

cota de 20/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov,   nr. cad. 110860, de 

la Gafiţoi Vasile-Ovidiu şi Plăiaşu-Gafiţoi Andreea-Bianca. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 73 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

următoarelor cote din terenuri: - cota de 27/2105 din terenul înscris în C.F. nr. 

110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 - cota de 2/159 din terenul 

înscris în C.F. nr. 1110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 - cota de 

53/4168 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 Jugănaru Oana-Nicoleta. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

                                                          

PUNCTUL 74 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

următoarelor cote din terenuri: - cota de 108/8420 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. 1110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 - 

cota de 106/8336 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 Sterian Gabriel - Vlăduţ. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

                                                          

 

PUNCTUL 75 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a terenului înscris în C.F. nr. 155195 Braşov, nr. cad. 155195. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 76 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a terenului înscris în C.F. nr. 154933 Braşov, nr. cad. 154933. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 77 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a următoarelor terenuri: - terenul înscris în C.F. nr. 154921 Braşov, nr. cad. 

154921 - terenul înscris în C.F. nr. 137248 Braşov, nr. cad. 137248 - terenul 

înscris în C.F. nr. 123608 Braşov, nr. cad. 123608 - terenul înscris în C.F. nr. 

136600 Braşov, nr. cad. 136600. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 78 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a terenului înscris în C.F. nr. 154911 Braşov, nr. cad. 154911. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 79 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a terenului înscris în C.F. nr. 153145 Braşov, nr. cad. 153145. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 80 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a terenului înscris în C.F. nr. 109248 Braşov, nr. cad. 109248. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 81 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a terenului înscris în C.F. nr.1 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 

11165)/1/1/1/1/1/1/2/24. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 82 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a terenului înscris în C.F. nr. 100608 Braşov, nr. top. 10435/1/6/4/1/2/3. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 83 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a următoarelor cote din terenuri: - cota de 17857/421000 din terenul înscris în 

C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 - cota de 

5907/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 1110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. 

top. 9510/2/4/2/81/3 - cota de 17886/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 

Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - cota de 3016/70600 din terenul 

înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Zăgreanu George-Anton 

şi Zăgreanu Veronica. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 84 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a cotei de 5.763/421.000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 

6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4, de la Marinescu Valentin şi Marinescu Adriana. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 85 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a terenului înscris în C.F. nr. 154233 Braşov, nr. cad. 154233. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 86 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a terenului înscris în C.F. nr.152489 Braşov, nr. cad. 152489. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 87 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, Poarta Schei nr. 11, ap. 4, deţinut de 

BUZAŞ ADRIAN - IOAN. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 88 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 10, ap. 5, deţinut de 

Urdea Dan şi Urdea Georgeta. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 89 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, ap. 2, 

deţinut de Gantner Gabriel Cristian. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 90 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, Poarta Schei nr. 11, ap. 6, deţinut de 

Voinea Isabela Roxana. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 91 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 15, ap. 11, deţinut 

de Voicu Dana Claudia. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 92 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5, deţinut de S.C. 

VECTRA SERVICE S.R.L. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu 21 voturi pentru si 3 voturi împotrivă (domnul Sovăială Şerban, domnul 

Macedonschi Cristian şi domnul Cuibar Dumitru). 

 

PUNCTUL 93 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 1, ap. 17, deţinut de 

Tverdun Lilia.  

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 94 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, Poarta Schei nr. 35, ap. 1 B, deţinut de 

Totolici Mihai şi Totolici Luminiţa Dana. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 95 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, deţinut de 

S.C. MI CASA S.R.L.  

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 96 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a 28 de locaţii aparţinând 

domeniului public al Municipiului Braşov, identificate conform anexei  parte 

integrantă din prezenta hotărâre, către Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - 

Catolic Blaj, pentru amplasarea de containere în vederea colectării de 

îmbrăcăminte şi încălţăminte uzată. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 97 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Naţională 

a Surzilor din România - Filiala  Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie situat în 

Braşov, str. De Mijloc nr. 9. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 98 

Proiect de hotărâre privind  darea în administrare către Opera Braşov a 

imobilului construcţie cu destinaţie de centrală termică CT De Mijloc nr. 146, 

situat în Braşov str. De Mijloc nr. 146. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 99 

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesionare a cabinetelor 

stomatologice şi laboratoarelor de tehnică dentară, situate în Braşov, str. 

Cometei nr. 1. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 100 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 

cabinetului medical medicină de familie situat în Braşov, str. Gospodarilor nr. 9 

reprezentat de Vlad Valeria. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 101 

Proiect de hotărâre privind încheierea unei Convenţii intre Biserica Evanghelica 

C.A. din România - Parohia Braşov, Municipiul Brasov şi Liceul Teoretic 

“Johannes Honterus” Braşov. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 102 

Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei la H.C.L. nr. 474/2016 având ca 

obiect darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, 

a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 103 

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 574/2014 

republicată, având ca obiect aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în 

Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, urmare a proiectului „Reabilitare 

clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 104 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 201/2006, 

republicată, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor 

publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 105 

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 333/30.05.2018, privind darea în 

administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov, a imobilului 

situat în Braşov, str. Jupiter fn. 

  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 106 

Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str. Câmpului f.n. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1  şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 107 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat 

în Braşov, strada Memorandului nr. 13, către Epurescu Traian. 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 108 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Lămâiţei. 

  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 109 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Fagurului. 

  

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

cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 110 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Tâmpei. 

 

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 111 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Micşunelelor. 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 112 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Busuiocului. 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 113 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Lânii.  

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 114 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Şoseaua Cristianului. 

  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 115 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Bârsei. 

  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 116 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Albinelor  

 

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 117 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Calea Făgăraşului - Tronson I. 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 118 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Calea Făgăraşului - tronson II. 

  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 119 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Someşului. 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 120 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Spicului - tronson 1. 

  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 121 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Stejarului - tronson 1. 

  

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

cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 122 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Oltului. 

 

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 123 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Brâduşelor tronson I. 

 

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 124 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Brâduşelor tronson II. 
  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 125 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Spicului - tronson II. 

  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 126 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Spicului - tronson III. 

  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 127 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului str. Dacia.  

 

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

cu unanimitate. 

 

 

 

PUNCTUL 128 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului str. Ion Luca Caragiale.  

 

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 129 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului str. Ioan Slavici. 

  

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

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 130 

Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al 

Municipiului Braşov în domeniul public al Statului Român. 

 

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

cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 131 

Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere 

asupra imobilului situat in Brasov, str. Dealul Morii nr. 6. 

 

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

cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 132 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor 

imobile situate pe raza UAT Codlea. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

 

PUNCTUL 133 

Proiect de hotărâre privind  reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat 

in Brasov, str. Poarta Schei nr. 39. 

 

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 134 

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 hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat 

cu unanimitate. 

 

PUNCTUL 135 

Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 

1212/CA/10.10.2018, definitivă, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar nr. 

5270/62/2017. 

 

Nu participa la vot domnul Cuibar Dumitru (din 24 consilieri prezenţi, votează 23). 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

 

Preşedintele şedinţe i - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Îl invit pe   

domnul Comşa Marius. Domnule Comşa Marius, poftiţi la masă”. (dl. 

Cuibar Dumitru părăseşte Consiliul Local Braşov ) 

 

PUNCTUL 136 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, 

asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 2246/62/2018 aflat pe 

rolul Tribunalului Braşov. 

 

În locul domnului consilier Cuibar Dumitru intră domnul consilier Comşa Marius. 

 Nu participa la vot domnul Ungar Arnold si doamna Durbaca Adina (din 24 consilieri 

prezenţi, votează 22). 

 

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

cu unanimitate. 

  

PUNCTUL 137 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, 

asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3914/62/2018* aflat pe 

rolul Tribunalului Braşov. 

  

Nu participa la vot domnul Ungar Arnold si doamna Durbaca Adina (din 24 consilieri 

prezenţi, votează 22). 

 

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 138 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administraţia Naţională 

Apele Române, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a  Apelor, a 

terenului aferent obiectivului de investiţie Cabană Pastorală - Staţie 

Evapometrică Experimentală.  

 

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

cu unanimitate. 

 

         Domnul Primar -  George Scripcaru: „… la final de an, să tragem 

linie şi să vedem ce am făcut bun, ce n -am făcut bun, să vedem ce puteam 

face mai mult şi mai bine. Chiar dacă pe parcursul anului au fost diferite 

interpretări, discuţii, dispute, pe undeva sunt fireşti, important e să nu 

rămânem cu idei preconcepute ş i să înţelegem că fiecare dintre noi, cel 

puţin, aşa cred eu, dorim să facem mai bine şi poate mai mult. Cred că o 

comunicare şi o relaţionare mai bună în 2019 o să fie benefică şi o să 

putem să facem mult mai multe împreună.  

 Profit de această şedinţă de final de an, de consiliu local, să vă 

mulţumesc pentru ce am făcut în 2018, pentru deciziile pe care le -aţi luat 

şi le-am luat împreună, vă mulţumesc pentru colaborarea din 2018 şi 

sperăm să fie mult mai bine şi mai fructuoasă în 2019, vă urez La mulţi 

ani dumneavoastră şi invitaţilor  dumneavoastră. Şi vă invit mâine sau în 

22 decembrie 2018 să organizăm manifestarea zilei de 22 decembrie, 

dacă doriţi, şi să ne vedem în Piaţa Sfatului în noul an, cei care doriţi. Vă 

mulţumesc! O zi bună în continuare vă dor im.”  

 

         Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian declară 

încheiate lucrările şedinţei.  

         Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal, spre cele 

legale.  

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR, 

OPRICĂ  ADRIAN  FLORENTIN           ADRIANA  GORAN 
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