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

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

18 septembrie 2019 
 
 

         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată 
pentru data de 18 septembrie 2019, 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 in 
Monitorul Oficial Local. 
 
           Doamna Secretar al Municipiului Braşov - Adriana Goran  face prezenţa, 
din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 27.  
 
            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. 
 
            Doamna Secretar al Municipiului Braşov - Adriana Goran informează 
Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de şedinţă, se fac 
următoarele propuneri: 
        Domnul consilier Duţu Tudor Alexandru îl propune din partea grupului PSD pe 
domnul consilier Bunghiuz Marius Ştefan, iar rezultatul votului este următorul: 10 
voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi 3 abţineri, iar domnul consilier Mihai Costel îl 
propune pe domnul consilier Oprică Florentin-Adrian.  
        Domnul consilier Oprică Florentin Adrian a fost ales preşedinte de şedinţă pe o 
perioadă de trei luni, cu 15 voturi pentru, 10 împotrivă şi 2 abţineri. 
 
 
                                                 Aprobarea ordinii de zi 
 
         Se supune la vot ordinea de zi cu 54 puncte, 2 puncte retrase (pc. 9 şi pc. 45) şi 
se aprobă cu unanimitate. 
 
 
                        Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare 

din data de 30 august 2019 
 
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
ordinare a Consiliului Local din data de 30 august 2019, care se aprobă cu 
unanimitate. 
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Interpelări 
  
            Domnul consilier local – Ungar Arnold:  anunţă la începutul ședinței că nu 
va participa la votul și dezbaterea materialelor de la  punctele nr. 52 și  53, motivând 
că se vor alege niște avocați care să reprezinte Consiliul Local, Primarul și 
Municipiul, iar avocații sunt din Baroul Brașov, din care face parte şi dânsul. 
            De asemenea, nu vor participa la votul acestor puncte doamna consilier 
Durbacă Adina şi domnul consilier Neacşu Alexandru, din acelaşi motiv. 
 
  Domnul Consilier - Șerban Șovăială:”…Aș dori să-i amintesc domnului 
Primar că în urmă cu două luni am avut o interpelare în care ceream să mi se explice: 
de ce s-a închis circulația pe sub Tâmpa, cu intrare de la Star  și ce a câștigat orașul 
și ce au câștigat cetățenii orașului în urma acestei închideri, pentru că știu ce s-a 
întâmplat în partea cealaltă a aleii, unde străzile sunt total blocate. Încă aștept 
răspuns la acea interpelare, a fost făcută în scris, poate reușim să încropim un  
răspuns, care să fie cât de cât logic... singura șansă de a salva traficul pe str. 13 
Decembrie este să mai facem o stradă care să treacă dintr-o parte în cealaltă a străzii 
13 Decembrie, și că singura stradă care mai poate să mai facă lucrul acesta este 
Zaharia Stancu, vreau să felicit Primăria Brașov pentru că iată, de trei zile, exact în 
fața străzii se construiește un bloc. Deci chiar și această ultimă șansă a dispărut…” 
 
            Domnul Consilier - Macedonschi Cristian:”… am observat că stâlpii de pe 
Dobrogeanu Gherea sunt foarte vechi și foarte masivi și împiedică pietonii, mai ales 
dacă sunt pietoni cu cărucioare pentru copii, nu pot trece și trebuie să iasă pe 
carosabil. Deci cred că ar fi oportun să schimbăm acei stâlpi masivi cu niște stâlpi 
moderni, subțiri, ca să rezolvăm această problemă…în Poiana Mică există o stație 
vis – a - vis de parcarea mare pentru autobuzele care coboară, care nu are refugiu. În 
perioada ploioasă, turiștii care așteaptă să coboare cu autobuzul stau în ploaie. 
Recomand R.A.T. –ului să facă o stație cu refugiu acolo, acoperită... am văzut că pe 
Sfântul Ioan se construiește un nou hotel, sau o clădire care se transformă într-un 
hotel. Repet încă o dată, avem nevoie de parcări și am propus acum doi ani ca 
Sfântul Ioan să devină o parcare subterană pe trei-patru nivele, să rămână piațeta așa 
cum e acum ca să rezolvăm parcările de la viitorul hotel Redisson, la viitorul hotel 
de pe Sf. Ioan și desigur poate și la Aro, și poate putem să oferim și riveranilor din 
centru parcare acolo, și turiștilor care vin. Se va finanța 100%  numai din chiriile 
primite de la hoteluri, care au nevoie urgentă de parcare. 
           Pe parte de cultură am două puncte, relațiile internaționale Nurnberg 
gestionează cam 12 apartamente pentru invitații speciali ai orașului Nurnberg și a 
persoanelor de cultură, artiști, care vin să presteze în oraș, invitați fiind din orașele 
înfrățite. Cred că și noi trebuie să avem, fiindcă avem destule apartamente pe care le 
gestionează RIAL –ul și Primăria Brașov, să avem cinci până în zece apartamente 
care să fie dedicate relațiilor internaționale și culturii, ca să susținem cultura, să nu 
mai cheltuim bani la nesfârșit pe hoteluri.  
             Și tot pentru a susține cultura, un exemplu de bună practică e la Sibiu, în 
2007, Primăria a achiziționat o scenă care o pune la dispoziție operei, filarmonicii, 
teatrului, dar și organizatorilor de evenimente și astfel au susținut cultura și cred că e 
oportun dacă vrem să ne dezvoltăm cultura, să avem evenimente culturale frumoase, 
să avem opera și filarmonica care au des prestații în Piața Sfatului, să achiziționăm 
ori din fonduri publice, ori din fonduri europene, o scenă care să o  gestioneze una 
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din aceste instituții, inclusiv cu sonorizarea. Opera poate să o gestioneze, 
Filarmonica poate să o gestioneze sau Teatrul poate să o gestioneze…”. 
            Domnul Primar - George Scripcaru: răspunde interpelării privind 
transportul sau accesul și traficul de sub Tâmpa, astfel, pentru a crea o zonă de 
agrement, pentru a avea o zonă de mișcare, pentru a avea un loc unde să poată 
cetățeni, persoane în vârstă, tineri, copii sau iubitori de drumeții sau de activități de 
agrement, să aibă unde să se miște și să poată să facă lucrul acesta, sub Tâmpa s-au 
modernizat locurile de joacă, terenurile de sport, tocmai pentru  a crea o zonă și un 
acces pentru persoane care doresc și sunt foarte mulți care doresc să facă acest lucru.                     
Domnul consilier face o confuzie cu Zaharia Stancu, acolo se face o sistematizare, se 
face o infrastructură stradală care să facă legătura cu zona respectivă. 
Domnul Primar îi răspunde domnului Macedonschi, că se va  ține cont de sugestiile  
făcute în acest sens, în perioada imediat următoare, vis - a - vis de infrastructură, 
refugiu și de ce a spus mai înainte.  
 
                                                  

  PUNCTUL 1 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 
al Consiliului Local al Municipiului Brașov. 
 
           Domnul consilier -  Macedonschi Cristian precizează că a avut în şedinţa de 
comisie o intervenţie în care a specificat că e foarte important, să se publice toate 
proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate şi anexele, având în vedere că 
şedinţele sunt publice, astfel încât, cetăţenii să le citească şi să-şi facă o părere clară 
despre cele puse pe ordinea de zi şi mai adaugă faptul că, suntem printre singurele 
oraşe care nu fac acest lucru. 
 
             Domnişoara Crivineanu Alexandra informează că grupul PSD propune 
amânarea punctului 1, în vederea discutării regulamentului săptămâna următoare şi 
aprobarea acestuia într-o şedinţă extraordinară în termenul prevăzut de lege. 
 
Se supune la vot luarea cuvântului unui cetăţean, care se aprobă cu unanimitate. 
 
            Domnul Irineu Darau – preşedintele filialei judeţene USR Braşov:”mă 
alătur ideii conform căreia e absolut obligatoriu, într-un municipiu de reşedinţă de 
judeţ să existe toate proiectele de hotărâri de consiliu împreună cu anexele şi studiu 
de fundamentare pe site-ul Primăriei. Dau exemplu, municipiul Făgăraş, după 
presiunile USR, de doi ani de zile, există pe site-ul Primăriei…cetăţenii nu au cum să 
se pregătească pentru şedinţele de consiliu local care sunt publice. De asemenea, tot 
pentru regulament, dacă probabil îl veţi amâna, vă rog să clarificaţi fără echivoc, 
modul în care cetăţenii pot să ia cuvântul în şedinţele de consiliu, astfel nu vor mai 
exista interpretări…cu preşedintele de şedinţă.” 
            Comisia de specialitate nr. 5 a avizat cu două amendamente, iar, d-na 
consilier Durbacă Adina dă citire acestora:” la art. 66 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov după 
alin. 4, se introduc 3 alineate, respectiv: alin. 5 - Consilierii locali pot 
exprima opinii politice; alin. 6 - Cei vizați direct sau indirect de aceste opinii 
pot răspunde, de regulă, imediat sau dacă este posibil la următoarea ședință a 
Consiliului Local; art. 7 - Cel care a exprimat opinia politică poate comenta 
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răspunsul imediat după prezentarea acestuia numai cu acordul președintelui 
de ședință”, iar art. 26, alin. (4) se completează cu: ”Alte persoane interesate 
pot lua cuvântul cu acordul președintelui de ședință, după consultarea 
prealabilă a  Consiliului Local prin exprimarea votului. Această procedură se 
aplică și comisiilor de specialitate”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, 
iar în urma votului a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ( d-na 
Donosă Adina şi dl. Şovăială Şerban) şi 8 abţineri (dl. Bunghiuz Marius, d-ra 
Crivineanu Alexandra, dl. Achim Gheorghe, dl. Duţu Tudor, dl. Tărăbuţă Dumitru, 
dl. Bogdan Mircea, d-na Urse Gabriela, dl. Chicuş Constantin). 

 
 
                                                   PUNCTUL 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.  
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc 
Astra”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
                                                     PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
552/2019 privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în 
anul 2019. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

                                     PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov 
în calitate de coorganizator al evenimentului ”Cupa României adresată categoriilor 
Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04.10.2019 - 06.10.2019. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi  4, iar comisia 5 
a avizat cu următorul amendament:”evenimentul se numeşte: Cupa României la 
nataţie adresată categoriilor Juniori, Tineret şi Seniori” care a fost aprobat cu 
unanimitate, iar în urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții ,,Amenajare spațiu insecte”. 
 
          Domnul consilier -  Macedonschi Cristian precizează că se va abţine la toate 
punctele cu privire la Grădina Zoologică, întrucât costurile sunt extrem de mari şi 
totodată îl felicită pe domnul Primar că a retras punctul 9 de pe ordinea de zi. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 26 de voturi pentru şi o abţinere - dl. Macedonschi Cristian. 
 

PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții ,,Reamenajare spațiu tapir”. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 26 de voturi pentru şi o abţinere - dl. Macedonschi 
Cristian. 
 

PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții „Amenajare țarc pinguini Grădina Zoologica Brașov”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 26 de voturi pentru şi o abţinere - dl. Macedonschi Cristian. 

 
PUNCTUL 9 - RETRAS 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii „Modernizare WC public - Piaţa Sfatului Braşov”.  
          

PUNCTUL 10 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 747/2018, 
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitarea şi 
modernizarea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
              

PUNCTUL 11 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2019 
a proiectului "Renovarea clădirilor municipale și a școlilor utilizând tehnologii de 
construcții inteligente - lot 2 Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 12 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului “Amenajare benzi dedicate 
transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente” și a cheltuielilor 
legate de proiect. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 26 de voturi pentru şi un vot împotriva (dl. consilier 
Şovăială). 
 

PUNCTUL 13 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 43/25.01.2013, privind asocierea 
Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea 
constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului 
Public Brașov, republicată. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
              

     PUNCTUL 14 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 734/2018 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. 
 
          Domnul  Primar - George Scripcaru le reaminteşte doamnelor şi domnilor 
consilieri că au primit o adresă de la Direcţia tehnologii informaţionale prin care au 
fost informaţi cu privire la catalogul electronic care se implementează din acest an la 
nivelul municipiului Braşov, în toate unităţile de învăţământ. De asemenea, domnul 
Primar îi roagă să discute despre acest lucru în consiliile de administraţie din care fac 
parte, pentru că proiectul care este suspus aprobării are o strânsă legătură cu acest 
catalog electronic, care va reglementa multe situaţii referitor la elevii din unităţile de 
învăţământ care vor beneficia de facilităţile prevăzute. Datele referitoare la aceştia  
vor fi  transmise electronic prin intermediul acestui catalog electronic, Primăriei 
Municipiului Braşov şi societăţii de transport, pe baza cărora se vor aloca sumele 
necesare de la bugetul local pentru fiecare unitate de învăţământ în parte, cu privire 
la numărul de elevi care sunt parte în acest proiect, pentru că până acum raportările 
se făceau pe proiect de hârtie tabelar scris şi de foarte multe ori au fost erori, s-a 
făcut audit la nivelul unităţilor de învătământ din  municipiul Braşov şi s-a constatat 
că sunt foarte multe date incorecte, iar Curtea de Conturi a lăsat măsură să evaluăm 
fiecare situaţie la fiecare şcoală. Acest catalog electronic vine în sprijinul şcolilor, al 
cadrelor didactice, al conducerii şcolilor, la nivelul Inspectoratului şcolar, Primăriei 
Municipiului Braşov şi societăţii de transport. După aprobarea acestui HCL se vor 
aloca sumele necesare fiecărei unităţi de învătământ, acestea vor face contractul cu 
societatea de transport şi plăţile vor fi făcute de către unităţile  de învătământ. Listele 
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cu elevii care vor beneficia de aceste facilităţi, vor fi aprobate în consiliile de 
administraţie ale şcolilor.  
          Domnul Primar precizează faptul că, acest proiect de hotărâre se referă la 
faptul că elevii vor beneficia altfel decât până acum, în sensul că se modifică această 
facilitate care va fi aplicată pe durata întregului an caledaristic, nu numai pe durata 
cursurilor şcolare, de asemenea nu se va mai lua în calcul criteriul absenţelor, aceste 
facilităţi fiind raportate la criteriul şcolar şi criteriul social. Acest proiect are la bază 
planul de mobilitate al aerului şi accesibilitate în centrul istoric şi pe raza 
Municipiului Braşov, conţine măsuri şi aceasta este o măsură care e propusă în 
planul de mobilitate care trebuie aplicată la nivelul Municipiului Braşov. De 
asemenea, pe ordinea de zi se mai află un punct pentru care a fost convocată acestă 
şedinţă ordinară, cu privire la aprobarea indicatorilor pentru benzile dedicate, care 
sunt în procedură de contractare la ADR 7 centru Alba Iulia care are termen de 
aprobare azi, urmând să se semneze contractul  pentru accesarea finanţării, iar 
proiectul referitor la elevi face parte integrantă din acest proiect, de aceea s-a 
încercat corelarea acestor aspecte, cei 15 lei vor fi redirecţionaţi  prin intermediul 
serviciului buget începând cu luna viitoare, începând cu anul şcolar în curs şi aceşti 
bani vor fi translataţi pentru mărirea burselor elevilor, astfel, bursele de merit vor 
avea o creştere de 40%, bursele de studio de 67%, iar bursele de ajutor social vor 
creşte cu 100%.  
          Domnul Primar mai adaugă faptul că, luna următoare va fi supus aprobării un 
proiect cu privire la aceste mariri; s-a calculate în aşa fel încât toate sumele  care fac 
parte integrantă din acest proiect să fie aşezate sau să fie translatate tot pe 
componenta educaţională, totodată s-a discutat cu societatea de transport, ca 
începând de luna viitoare, proiectul pilot care funcţionează astăzi, pleacă de pe Calea 
Poienelor, Calea Bucureşti şi ajunge în zona centrului istoric, să fie multiplicat cu 
alte trei trasee care să colecteze  elevii care sunt la unităţile de învăţământ din centrul 
istoric, respective, Colegiul  Unirea, Colegiul de Muzică, Şcoala gen. nr. 6, Colegiul 
Aprily Lajos,  Colegiul Honterus, Colegiul Andrei Şaguna, Colegiul  Andrei 
Mureşanu, şi Baiulescu. 
        Următorul traseu va pleca din Bartolomeu, de la terminalul de transport din  
Bartolomeu şi va răspunde necesităţilor elevilor care sunt în acestă zonă sau altor 
elevi care vin din alte localităţi din afara Municipiului Braşov. 
         Al doilea traseu va fi înfiinţat pe strada 13 Decembrie de la terminalul din 
capătul Rulmentul, de la şcoala Kronstadt și care va răspunde necesităților elevilor 
care învață în centrul istoric, din zona Tractorul, Coresi, Independenței, Griviței, sau 
intersecția Aurel Vlaicu, Codrii Cosminului, Făget, la fel cu punct de final în Centrul 
Istoric, Livada Poștei, respectiv zona Maternității, și un al treilea traseu care va 
răspunde necesităților elevilor care la fel poate vin din alte localități sau sunt în zona 
Triaj, Hărmanului, Gării, Toamnei, care va pleca din strada Hărmanului, de la 
terminalul din capătul străzii Hărmanului și care va răspunde necesităților pentru 
aceleași unități de învățământ din Centrul Istoric. 
          Se completa cu această prevedere cu faptul că toți elevii de la clasa 1-12 vor 
beneficia de aceste trasee și de aceste facilități altfel decât este acum în proiectul 
pilot cu ciclul primar. R.A.T. -ul va trebui să-și dimensioneze și din punct de vedere 
logistic și uman, și dotarea necesară, capacitățile în așa fel încât, să răspundă acestor 
necesități.  
         Urmează ca să colectaze pe baza catalogului electronic toate datele care se 
referă la domiciliul destinatarilor, să se facă un grafic orar și un număr de autobuze, 
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care să răspundă acestor necesități, în așa fel, încât să fluidizăm circulația, să 
răspundem acestor necesități din punct de vedere special. Pe aceste autobuze au 
acces în aceleași condiții cadrele didactice și nedidactice de la unitățile de 
învățământ care sunt parte în acest proiect și sunt în zona Centrului Istoric, tocmai ca 
să fie un element de siguranță în plus, care să fie luat în calcul, pe lângă cel care este 
asigurat de către Poliția Locală. 
        Totodată, pentru că anul școlar a început în 9 și nu în 15, cum se întâmpla și în 
anii trecuți, elevii care au fost în situația în care au utilizat transportul public, nu vor 
fi afectați sau sancționați, iar dacă a fost cineva afectat, va primi suma necesară sau 
care a fost plătită, înapoi. 
 Domnul Primar - George Scripcaru:”… Unii nu au răbdare să asculte și să 
vadă că ne gândim să găsim soluții la problemele care sunt și care apar în mod firesc 
și care trebuie să-și găsească o soluție într-o anumită situație de acest fel. Deci acest 
proiect de hotărâre lămurește și rezolvă și acest aspect la care am făcut referire ca să 
știm cu toții că situațiile respective pot fi rezolvate în acest mod. Acestea sunt câteva 
detalii care cred eu  că sunt importante, de-asta am vrut să vă solicit să participați și 
să gestionați aceste lucruri în consiliile de administrație la nivelul unităților de 
învățământ. În rest sunt alte detalii pe care R.A.T. va trebui să le lămurească printr-
un ghid de informare, printr-un mod de comunicare publică și cu toate unitățile de 
învățământ în următoarea perioadă, respectiv cum se încarcă cardurile în sistem 
online, prin intermediul catalogului electronic, sau cum se pun la punct anumite 
aspecte din punct de vedere procedural și din punct de vedere funcțional la nivelul 
societății de transport și unitățile de învățământ care fac parte din acest proiect. În 
rest, toți elevii și cei care sunt beneficiari ai acestor trasee speciale și ceilalți elevi 
care sunt la alte unități de învățământ de pe raza municipiului Brașov, beneficiază de 
aceste facilități în proporție de 100% pe întreg anul calendaristic 1 ianuarie – 31 
decembrie ca și perioadă într-un an în curs.” 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 15 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 735/2018 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 avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
              

PUNCTUL 16 
 
Proiect de hotărâre privind “P.U.D. - Construire casă și împrejmuire”, Braşov, str. 
Fagurului  nr. 12 C, beneficiari Oniciuc Petru, Oniciuc Florentina. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile  de specialitate nr. 2 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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                                                PUNCTUL 17 
 
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru 
schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial-cafenea, pentru imobilul 
situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 1, ap. 1, deţinut de Rădoi Licu. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 6.802/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 125682 Brașov, nr. cad. 1101, nr. 
top. (11182/4/1/2, 11182/5/1/2)/1/8. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 19 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 3.198/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 125682 Brașov, nr. cad. 1101, nr. 
top. (11182/4/1/2, 11182/5/1/2)/1/8. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 20 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 2/16 din terenul înscris în C.F. nr. 107377 Brașov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 
10903/3/1/1/2/9, de la Calcan Viorel și Calcan Gabriela. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
       

PUNCTUL 21 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 159465 Brașov, nr. cad. 159465. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
           

PUNCTUL 22 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 155361 Brașov, nr. cad. 155361. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 23 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 157302 Brașov, nr. cad. 157302. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 24 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 159467 Brașov, nr. cad. 159467 și a terenului înscris în 
C.F. nr. 159528 Brașov,   nr. cad. 159528. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
PUNCTUL 25 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 159316 Brașov, nr. cad. 159316. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 26 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 126/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, de 
la Velicu Andrei-Bogdan. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 27 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502 și a cotei 
de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Vlad 
Mircea-Gheorghe și Vlad Ancuța-Elena. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 28 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502 și a cotei 
de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Pelei 
Teodora-Elena. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 29 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502 și a cotei 
de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Neculai-
Pelei Silviu și Neculai-Pelei Maria. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 30 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 141177 Brașov, nr. top. 7094/1/1/2/1/1. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 31 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la 
Badea Carmen-Eugenia. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
            

     PUNCTUL 32 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 758/10.000 și cotei de 758/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133691 
Brașov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, precum și a cotei de 
579.020/5.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, 
nr. top. 10897/16/2/2/2/5, de la Ionescu Gabriela. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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     PUNCTUL 33 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 123601 Brașov, nr. cad. 123601 și a terenului înscris în 
C.F. nr. 137244 Brașov,   nr. cad. 137244. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

       PUNCTUL 34 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 140.000/150.000 din terenul înscris în C.F. nr. 122277 Brașov, nr. cad. 
122277, de la Chiriac Dragoș. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
          

        PUNCTUL 35 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 111301 Brașov, nr. cad. 111301. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
  

         PUNCTUL 36 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor 
fixe, poz. 35, poz. 178 prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, cap. D, care aparţin 
domeniului public al Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciul Public 
de Termoficare Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

         PUNCTUL 37 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 12, deţinut de Piri Valentin, 
Piri Ioan-Mihai, Piri Constantin și Piri Stela-Elena. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 38 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 1 şi 4, deţinute de Ilea 
Hortensia - Maria, Wesselenyi Eugen, Fonyad  Karoly Zoltanne, Vajda Joszefne, Dr. 
Seinernr Zsuzsanna şi Berenkei Varga Maria. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
        

PUNCTUL 39 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 21, deţinut de Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
          
 

PUNCTUL 40 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 2, apartamentele 2, 5, 6, 8, 9, 10 și 
11, deţinute de Rusu Lucreţia. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
              

PUNCTUL 41 
 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L., a spaţiului 
cu altă destinație aflat în proprietatea Municipiului Braşov, situat în Braşov, str. 
Gheorghe Bariţiu, nr. 1. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate.         
 

PUNCTUL 42 
 
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 hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 43 

 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
646/27.11.2015 privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare 
Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., situate în Braşov, Şoseaua Cristianului 
f.n. în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 44 

 
Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu 
a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 2, str. 
Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 13, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 14, B-dul Gării, 
nr. 19, ap. 6. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 45 - RETRAS 
 
Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 
27, sc. A,   ap. 1, în vederea realizării unui acces din exterior către Pupăză Dănuţ. 
 
              
 

PUNCTUL 46 
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 
Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 6, comisia 5 a 
avizat cu următorul amendament:”desemnarea consilierilor locali în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar pe perioada mandatului 
deţinut”, care a fost votat cu unanimitate, iar în urma votului proiectul a fost aprobat 
cu unanimitate. 
 
              

PUNCTUL 47 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov str. Sitei f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile  de specialitate nr. 1 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 48 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilelor strada Turnului - 4 tronsoane și strada Henri Coandă - 1 tronson. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
              

PUNCTUL 49 
 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, Aleea Tiberiu 
Brediceanu nr. 5. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 50 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
566/26.11.2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și 
administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului 
Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea 
realizării de locuințe prin programe derulate de către A.N.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 51 
 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare  asupra unor imobile 
situate pe raza UAT Codlea. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
              

PUNCTUL 52 
 
Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență juridică 
și reprezentare în dosar 2165/62/2019. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi o abţinere (din 26 de consilieri 
prezenţi trei nu participă – d-na Durbacă, dl. Ungar şi dl. Neacşu). 
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PUNCTUL 53 
 
Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență juridică 
și reprezentare în căile de atac în dosar 110/62/2019. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi o abţinere (din 26 de consilieri 
prezenţi trei nu participă – d-na Durbacă, dl. Ungar şi dl. Neacşu). 
 
          

PUNCTUL 54 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului privind executarea de lucrări pentru 
beneficiar Municipiul Brașov.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile  de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
          Domnul Consilier - Ungar Arnold: doreşte să reamintească cetățenilor 
Municipiului  Brașov că acest consiliu local e format din 27 de membri, din partidele 
și organizațiilor minorităților naționale, care au candidat la alegeri și au reprezentanți 
aici, iar cetățenii care vin și cer dreptul la cuvânt în condițiile regulamentului, 
vorbesc în calitate de simpli cetățeni, nu în calitate de salvatori ai neamului. 
 
 Domnul Consilier - Șovăială Șerban: precizează că nu a fost în sală când s-a 
votat punctul nr. 2 și  12 şi doreşte să se consemneze votul său împotrivă la cele 
două puncte. 
             

            
           Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin - Adrian declară încheiate 
lucrările şedinţei. 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  
 
  
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR  GENERAL, 
OPRICĂ   ADRIAN   FLORENTIN       ADRIANA  GORAN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


