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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 

10 decembrie 2019 
 
      Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 10 decembrie 2019, orele 14: 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 Monitorul Oficial Local. 
 
       Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Goran 
face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 26 (absentează 
domnul consilier Achim Gheorghe Silviu). 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 

 
         Se supune la vot ordinea de zi cu 92 puncte (pct.44 si 92 retrase) şi se 
aprobă cu unanimitate. 
 

Aprobarea ordinii de zi suplimentare 
 
         Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 2 puncte şi se aprobă cu 
unanimitate. 

Aprobarea proceselor-verbale  
 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 1 noiembrie 2019, care se 
aprobă cu unanimitate şi procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local din data de 15 noiembrie 2019 care se aprobă cu unanimitate. 

 
INTERPELARI: 

 
Domnul Preşedinte de şedinţă, Oprică Florentin Adrian supune la vot 

luarea de cuvânt a unui cetăţean şi ca urmare a votului nu i se acordă. 
 
D-ra consilier Crivineanu Alexandra doreşte o lămurire referitoare la 

ceasul amplasat de curând şi doreşte să ştie dacă se intenţionează amplasarea 
mai multor ceasuri. 
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Domnul consilier Tărăbuţă doreşte impozitarea cu 500% şi a altor 
clădiri, nu numai a celor din centrul oraşului, exemplu Cantina de la Uzina nr.2. 

Domnul Macedonschi Cristian doreşte un audit extern la Rial, în urma 
sesizărilor cetăţenilor, venite în urma articolelor de presă legate de domnul 
Oprică Adrian şi doreşte lista beneficiarilor de locuinţe cumpărate şi închiriate 
de la Rial din anii 2009 - 2019. Referitor la Corona, domnul consilier 
Macedonschi solicită audit extern, sesizarea Curţii de Conturi şi a DNA-ului. 
Domnul consilier spune că este de neconceput să avem un asemenea scandal 
care să ajungă peste hotarele României, care să strice imaginea Braşovului şi a 
ţării. Il întreabă pe domnul Primar, dacă i se pare normal sa nu-i lase aleşii 
locali pe braşoveni să vorbească. 

Domnul Primar îi invită pe braşoveni şi pe consilieri în vinerea 
următoare, la ora 12, pentru o dezbatere pe tema legată de poluare, la care vor 
participa reprezentanţi ai agenţilor economici, instituţii care au atribuţii în 
protecţia mediului. 

Domnul Primar răspunde la interpelări, dând detalii referitoare la ceasul 
amplasat, la clădirile la care domnul consilier Tărăbuţă face referire, precizează 
că în anul următor vor intra în discuţie şi acele clădiri. 
 

  PUNCTUL 1 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov 
- decembrie 2019. 

Se supune la vot punctual, fiecare articol: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2019, în sumă 
de 621.341,46 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 1.039.743,53 mii lei 
credite de angajament și în sumă de 918.532,76 mii lei credite bugetare, astfel: 

 
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 564.727,70 mii lei, iar la 

cheltuieli în sumă de 578.727,70 mii lei credite bugetare. 
 
Excedentul secţiunii de funcţionare, conform HCL nr.3/28.01.2019, republicată, 

privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea 
excedentului bugetar în anul 2019, este de 14.000 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.  
 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 56.613,76 mii lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 1.039.743,53 mii lei credite de angajament și în sumă de 339.805,06 mii 
lei credite bugetare;  

 
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform HCL nr.3/28.01.2019, republicată, este de 

283.191,30 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.  
 
     Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi 

alineate se regăseşte în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Rezultatul votului: unanimitate 
 

Art.2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul local, pe anul 2019, în suma de 179.849,38 mii lei la partea de venituri 
iar la cheltuieli în sumă de 60.904,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 196.113,37 
mii lei credite bugetare, astfel: 



3 

 

 - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 156.949,48 mii lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 162.633,10 mii lei credite bugetare;  
 
 Excedentul secţiunii de funcţionare, conform HCL nr.4/28.01.2019, republicată, 
privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul 
Municipiului Braşov, este de 5.683,62 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli. 
 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 22.899,90 mii lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 60.904,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 33.480,27 mii lei 
credite bugetare;  
 

Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform HCL nr.4/28.01.2019, republicată, este de 
10.580,37 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli. 

 
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr.2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Rezultatul votului: unanimitate 
 

Art.3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 rămâne la 
nivelul aprobat prin HCL nr.292/17.04.2019. 

 
Rezultatul votului: unanimitate 
 

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi 
serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 
2019, astfel: 

  
Municipiul Braşov  anexa nr.3.01-3.02  
   
Poliţia Locală Braşov anexa nr.4  
Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov anexa nr.5  
Direcţia de Asistență Socială  Braşov anexa nr.6  
Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov anexa nr.7  
Grădina Zoologică Braşov anexa nr.8  
   
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.3 Braşov anexa nr.9  
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.11 “Căsuţa Bucuriei” Braşov anexa nr.10  
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.15 Braşov anexa nr.11  
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.17 “Martinică” Braşov anexa nr.12  
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19 “Boboceii” Braşov anexa nr.13.01-13.02  
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.21 Braşov anexa nr.14  
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.24 Braşov anexa nr.15.01-15.02   
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.35 Braşov anexa nr.16  
Şcoala Gimnazială nr.15 Braşov anexa nr.17  
Şcoala Gimnazială nr.25 Braşov anexa nr.18  
Colegiul Naţional de Informatică “Gr.Moisil” Braşov anexa nr.19  
Colegiul de Știinte ale Naturii “Emil Racoviţă” Braşov anexa nr.20  
Colegiul Tehnic Energetic  “Remus Răduleţ” Braşov anexa nr.21.01-21.02  
Liceul Vocaţional de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” Braşov anexa nr.22  

 
Rezultatul votului: unanimitate 
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Art.5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare 
din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform 
anexelor nr. 23.01-23.06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Rezultatul votului: unanimitate 
 

Art.6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică – Serviciul Buget – 
CFP, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Rezultatul votului: unanimitate 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 2, 3, 4, 5, 6 si  7, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Domnul consilier Ungar anunţă că nu participă la vot la punctele 36, 89, 90. 
 

PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 
Municipiului Brașov la data de 30.11.2019. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 2, 3, 4, 5, 6 si  7, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Domnul Primar anunţă că începând cu 23 decembrie va putea fi accesată 
o platformă bugetară participativă. 

Doamna Gabriela Vlad explică în ce constă această platformă 
participativă. Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor 
Municipiului Brasov într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru 
stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul 
presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea 
şi abordarea problemelor comunității din care fac parte. 

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Brasov în perioada 
2019-2020 cuprinde mai multe etape. Calendarul propus pentru etapele de mai 
sus este următorul: 23 decembrie - 14 februarie, depunerea on-line a 
propunerilor de proiecte până la data de 14 februarie, conform Formularului. 
Propunerea de proiect trebuie să întrunească o serie de condiții, conform 
Regulamentului. 17 februarie - 15 martie - analiză și evaluare proiecte 
depuse.16 martie - 15 aprilie, proiectele depuse sunt supuse votului cetățenilor. 
23 aprilie - anunțarea proiectelor câștigătoare. Incepând cu 24 aprilie - 
implementarea proiectelor. 

Pot fi înscrise propuneri de proiecte pe platforma online a bugetării 
participative, www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro. Primăria Brasov va 
sprijini cetățenii în procesul de depunere, dacă este cazul. Propunerile trebuie să 
se încadreze într-unul din următoarele domenii: mobilitate, accesibilitate și 
siguranța circulației (amenajare de alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale, 
fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea 
gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu 
restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video), amenajare de 
spații verzi și locuri de joacă (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea 

http://www.bugetareparticipativa.brasovcity.ro/
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acestora, întreținerea), amenajare spatii publice (zone pietonale, piațete, 
mobilier stradal, iluminat public, etc – amenajare, înființare, reparare), 
infrastructură culturală, infrastructură educațională, infrastructură de sănătate 
sau asistență socială, infrastructură sportivă, digitalizare (proiecte IT menite să 
crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții). 
Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar 
putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect. 

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare 
domeniu. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în 
urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie efectuate modificările necesare 
pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate. 

Fiecare propunere ar trebui să se încadrează într-un cost total de cel mult 
100.000 de euro (inclusiv TVA). 

Doamna consilier Top Ferghete o felicită pe doamna Gabi Vlad şi echipa 
sa. D-ra Crivineanu felicită şi ea echipa Municipiului. 

PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
543/30.08.2019 privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri începând 
cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Str. Horia nr. 10, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să 
primească în anul 2020 o locuință socială. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor care 
administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de 
la bugetul local în anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi o abţinere (doamna consilier Urse). 
 

PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la protocolul de 
colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 307/2019. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 
sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 
2020. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru 
persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 
2020. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiei 
lunare de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 
sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, 
pentru anul 2020. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 11 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției zilnice de întreținere datorată 
pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru 
Persoane Vârstnice, pentru anul 2020. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 
sociale furnizate în cadrul Unității de Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 13 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și 
tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul ,,Unității de Îngrijiri la Domiciliu 
pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 14 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 
sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru 
Persoane Vârstnice, pentru anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției datorată de beneficiarii 
serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistență și Recuperare 
pentru Persoane Vârstnice. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 16 
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 anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției datorată de beneficiari şi 
tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de socializare și 
petrecere a timpului liber (tip Club) . 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 
sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru copiii aflați în situații de risc 
Astra, pentru anul 2020. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  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 Centrului  Servicii Sociale de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sf. Nicolae”, pentru anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru 
beneficiarii Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulator 
„Sfântul Nicolae”. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  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 Adăpostul de Noapte, pentru anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 
sociale furnizate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost, 
pentru anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile 
sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru Informare și Consiliere pentru 
Persoane fără Adăpost, pentru anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011 
privind înființarea Poliției Locale Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 25 
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2020. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  3 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  3 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 27 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 28 
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Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 252/2018 privind aprobarea Actului constitutiv al Societăţii Rial S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 29 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente 
Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 30 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 3 la 
contractul de închiriere nr. 2/24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., acesta 
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 31 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 108/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 32 
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru Investiția “Extindere rețea termică în vederea 
branșării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - sediul Calea 
București”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 33 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 324 din 
data de 28 iulie 2017, privind aprobarea prețului local ce va fi facturat 
populației și consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru 
energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 34 
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru numirile membrilor în 
Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 35 
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Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a două autospeciale de 
intervenție cu apă și spumă de mică capacitate și gabarit redus către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  3 si  5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 36 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, 
asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Federației Române de 
Handbal, Agenției Naționale Anti-Doping, WADA și în justiție cu privire la 
presupusele încălcări ale regulamentelor instituțiilor menționate anterior, de 
către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Brașov. 
 Amendamentul formulat în plenul şedinţei s-a votat cu 21 de voturi 
pentru şi o abtinere (domnul consilier Macedonschi Cristian) - în sensul că art. 1 
se va completa cu sintagma “inclusiv în faţa instanţelor de judecată competente 
specializate”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  4 si  5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 21 pentru şi un vot împotrivă (domnul consilier 
Macedonschi Cristian). 

 
Nu participă la vot domnul consilier Ungar, doamna consilier Durbacă, 

domnul consilier Neacşu, doamna consilier Diaconu.  
Domnul consilier Rusu Sebastian solicită, reprezentanţilor Coronei,ca 

urmare a discuţiilor avute cu colegii în comisiile de specialitate, să se efectueze 
verificarea cu privire la modalitatea de executare a actului medical în cauză şi în 
situaţia în care se constată că sunt deficienţe şi nu s-au respectat clauzele 
contractuale, roagă să se întreprindă măsurile ce se impun în vederea tragerii 
răspunderii şi recuperarea prejudiciilor cauzate Clubului Corona. Menţionează 
că s-a luat act de demisia domnului Dragomir Liviu. 

Domnul consilier Macedonschi solicită un raport în privinţa sportivilor, 
să se verifice dacă şi alţii au făcut acest tratament. 

D-ra consilier Crivineanu doreşte să se înfiinţeze o comisie mixtă şi să 
se realizeze un audit. 

 
Domnul Primar spune că cei responsabili, trebuie sa lămurească, că sunt 

medici, preparatori, antrenori şi responsabili ai clubului. Dânsul crede că fac 
ceea ce este necesar să lămurească lucrurile. Spune că toate aceste reguli trebuie 
cunoscute de personalul medical. Dânsul nu cunoaşte detalii, motiv pentru care 
nu vrea să intre în amănunte.  

Domnul Primar a luat act de această situaţie, a avut o discuţie, a cerut 
detalii, clarificări; a discutat cu Preşedintele Federaţiei de Handbal, a făcut o 
sesizare Ministerului Sănătăţii. Aceste răspunsuri le va trimite Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping. 

PUNCTUL 37 
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Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 749/2018 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Construire 
grădinițe zona Tractorul Coresi”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 38 
Proiect de hotărâre pentru darea în administrarea Serviciului Public Local de 
Termoficare a rețelelor termice reabilitate prin proiectul ,,Reabilitarea reţelelor 
de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din 
Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 39 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului privind executarea de lucrări 
pentru beneficiar Municipiul Brașov. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 40 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 
1851/2010 a unui număr de 15 locuri de parcare aferente Hotelului Coroana 
Brașovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix Societate 
Cooperativ Meşteşugărească. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 41 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii “Amenajări în vederea autorizării ISU în 
unități de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 2”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 42 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii “Amenajări în vederea autorizării ISU în 
unitățile de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 29”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 43 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul ,,Modernizare Strada Cucului - Racordare la 
Șoseaua Cristianului și DN 73”. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 44 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 
2020 şi a cheltuielilor necesare pentru proiectul “Dezvoltare zonă economică 
Braşov Nord - Centru de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri” 
în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în 
vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. 
  

PUNCTUL 45 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 
1/2018. 
 COMISIA 5                  - avizat cu următorul amendament: 
După art.2 se va introduce un nou articol care va avea următorul conţinut: “Se 
împuterniceşte Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Braşov prin reprezentant legal să semneze în numele şi pe 
seama Municipiului Braşov, Actul adiţional nr.1 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/20.12.2018” 
 
Amendamentul a fost votat cu unanimitate. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
      PUNCTUL 46 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire 
imobil locuinţe colective, împrejmuire şi organizare de şantier, în Municipiul 
Braşov,  str. De Mijloc nr. 50”, beneficiar Lucan Adrian. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 2 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 47 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire 
hotel - aparthotel şi împrejmuire teren”, în Braşov, Poiana Braşov, Drumul 
Sulinar - Zona Coliba Haiducilor”, beneficiari Ţuluca Ion - Cornel, Ionaş 
Alexandru - Mihai şi Ionaş Diana - Geanina, Grigore Cristian - Adrian. 
 
Domna consilier Diaconu Pamela nu participa la vot. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia  2 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 48 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenurilor înscrise în C.F. nr. 159863 Brașov, nr. cad. 159863; C.F. nr. 159926 
Brașov, nr. cad. 159926; C.F. nr. 159707 Brașov, nr. cad. 159707; C.F. nr. 
159411 Brașov, nr. cad. 159411; C.F. nr. 159779 Brașov, nr. cad. 159779. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 49 
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Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 161154 Brașov, nr. cad. 161154. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 159919 Brașov, nr. cad. 159919. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 51 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 159487 Brașov, nr. cad. 159487. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 52 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 159477 Brașov, nr. cad. 159477. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 53 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 157433 Brașov, nr. cad. 157433. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 54 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 109945 Brașov, nr. cad. 109945, nr. top. 
10213/3/7/1/3/2/2/2, 10213/3/7/1/3/2/3/2. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 55 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 36/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260 și 
a cotei de 9/48 din terenul înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261, de 
la Spiridon Neculai-Lucian. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 56 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 20/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, 
de la Mocanu Marian-Robert și Mocanu Daniela-Alina. 
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 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 32.076/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 
103259, a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 103260, nr. cad. 103260 și 
a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261, de 
la Chiriță Bogdan-Constantin și Chiriță Ștefănica-Niculina. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 58 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 32.076/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 
103259 și a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 
103261, de la Chiriță Ciprian și Chiriță Oana-Maria. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 59 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 9.635/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 
103259 și a cotei de 21/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. 
cad. 103260, de la Bucuraș Dan-Alexandru și Bucuraș Florina-Cristina. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 60 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 111.962/960.000 din terenul înscris în CF nr. 103259 Brașov, nr.cad. 
103259 și a cotei de 2/8 din terenul înscris în CF nr. 103261 Brașov, nr.cad. 
103261, de la Constantin Fulvia. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 61 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 32.120/1.920.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 
103259 și a cotei de 4/56 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 
103260, de la Mocsel Ibolya. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
      PUNCTUL 62 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 9.636/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 



15 

 

103259 și a cotei de 19/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. 
cad. 103260, de la Dobrin George și Dobrin Cristina-Veronica. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
      PUNCTUL 63 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 161172 Brașov, nr. cad. 161172. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 64 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 161287 Brașov, nr. cad. 161287. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
 

PUNCTUL 65 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 161539 Brașov, nr. cad. 161539 și a terenului înscris 
în C.F. nr. 161541 Brașov, nr. cad. 161541. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 66 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 9. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 67 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 17, ap. 4. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 68 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în 
proprietatea Municipiului Braşov, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 69 
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Proiect de hotărâre privind  încheierea contractului de închiriere dintre 
Asociația Comunitatea Surorilor Franciscane "Sub Ocrotirea Sfintei Familii 
Mallersdorf", Municipiul Braşov şi Liceul Vocațional de Muzică "Tudor 
Ciortea", pentru imobilul unde unitatea de învăţământ îşi desfăşoară activitatea, 
situat în Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 70 
Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de 
chirie de către S.C. RIAL S.R.L. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
     PUNCTUL 71 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. 
Zizinului nr. 144. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 72 
Proiect de hotărâre pentru revocarea dreptului de folosinţă gratuită către 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov asupra unui spaţiu situat în Braşov, 
str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, cam. 303. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 73 
Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
633/31.08.2009 privind aprobarea vânzării directe către Asociațiile de 
Proprietari a spațiilor cu altă destinație deținute în baza contractelor de 
închiriere încheiate cu S.C. RIAL S.R.L. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  5 si  6 , iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 74 
Proiect de hotărâre privind dezmembrare teren imobil situat în Braşov str. 
Bronzului nr. 5. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei, 
situat în Braşov, Poiana Mică către Societatea Stâna Turistică S.R.L. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 76 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei, 
situat în Braşov, str. Macului nr. 13, către Olteanu Dan Viciu şi Olteanu Liliana 
Consuela. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 77 
Proiect de hotărâre vânzarea directă a terenului aferent construcţiei garaj, situat 
în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, către Ionescu Dobre şi Ionescu Stela 
Magdalena. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 78 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 
Braşov, str. L.C. Babeş nr.13. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 79 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 
Braşov, str. Verii nr. 8. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 80 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 
Braşov,  str. Banatului nr. 8. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 81 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile 
situate în Braşov,   str. Poarta Schei nr. 39 şi Hans Benkner nr. 2. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 82 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 
situate în Braşov, Cartierul Stupini. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 83 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Braşov, str. Gării nr. 24 A. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 84 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului strada Vânătorului. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 85 
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile dintre Municipiul 
Brașov și Medeuropa Investitii S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 86 
Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcții situate în Brașov, 
str. 13 Decembrie nr. 133 din proprietatea S.C. RATBV S.A. în proprietatea 
publică a Municipiului Brașov. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 25 pentru şi o abţinere (domnul consilier Macedonschi). 

PUNCTUL 87 
Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de 
utilitate publică de interes local Modernizare străzi - strada Cucului. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 25 pentru şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Macedonschi). 

PUNCTUL 88 
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 597/2019 
privind alipirea a două imobile situate în Braşov, str. Apollo f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 89 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, 
asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3970/62/2018 aflat pe 
rolul Tribunalului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă  (domnul consilier Macedonschi) şi 
2 abţineri (doamna consilier Donosa si domnul consilier Sovăială Şerban). 
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Nu participă la vot domnul consilier Ungar, doamna consilier Durbacă, domnul 
consilier Neacşu. 

PUNCTUL 90 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, 
asistenţă juridică şi reprezentare în dosarul nr. 4469/62/2019 aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Macedonschi şi 2 
abţineri (doamna consilier Donosa si domnul consilier Sovăială Şerban). 
Nu participă la vot domnul consilier Ungar, doamna consilier Durbacă, domnul 
consilier Neacşu. 
 
Domnul consilier Tărăbuţă solicită o situaţie cu valoarea achiziţiei serviciilor de 
consultanţă şi asistenţă juridică. 

PUNCTUL 91 
Informare privind aprobarea cererii de dare în plată formulată de S.C. Roman 
S.A. în vederea stingerii creanţelor fiscale prin această modalitate. 
 
 

PUNCTUL 92 RETRAS 
Informare privind actualizarea programului de transport. 
 
 
 
 
 

PUNCTE   SUPLIMENTARE   PENTRU  ŞEDINŢA 
ORDINARA  DIN  DATA  DE  10  DECEMBRIE   2019 

                                                                                                   
PUNCTUL  93 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
cabinetului medical medicină de familie situat în Braşov, str.Gospodarilor nr.9 
reprezentat de dr.Vlad Valeria. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 si  6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL  94 
Proiect de hotărâre privind exercitarea modului de administrare a  bunurilor 
(mobile şi imobile) proprietatea Municipiului Braşov de către serviciile publice, 
instituţiile publice, regiile autonome şi întreprinderile publice aflate sub 
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si  5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
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         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 
 
 
 
 
 
 
 


