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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 
30 iunie 2020 

 
 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 30 iunie 2020, orele 10:00, anunţul de şedinţă fiind postat 
site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local. 
       Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line 
de video-conferinţă. 
       Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Goran face 
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi toţi. 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. 
 
       Domnul Primar - George Scripcaru doreşte ca înainte de începerea 
ședinței, doamnele şi domnii consilieri să fie de acord să-l asculte pe dl. Charlie 
Ottley, care este prezent în sală, acesta are de prezentat două clipuri pe care le-a 
făcut pentru promovarea Municipiului Brașov. 
      Urmează prezentarea celor două clipuri. 

 
      Domnul Charlie Ottley – jurnalist britanic: 
    ”Mulțumim pentru invitație! Aceste filme reprezintă o șansă să arătăm 
Brașovul sub o nouă formă, să creăm un nou brand, am lucrat la ele încă de anul 
trecut, și am încercat să surprindem frumusețea Brașovului pe parcursul tuturor 
anotimpurilor, și lucrurile care fac ca Brașov să fie poarta și coroana Transilvaniei, 
tradițiile, natura, partea culturală, și partea cosmopolitană a orașului. Și din punctul 
de vedere al turiștilor, este o destinație atractivă și mereu vor găsi activități de 
făcut.  și poți găsi activități noi de făcut. Aceste filme vor fi folosite pentru turism, 
pentru partea de online și televiziunile naționale, Brașovului, pe care intenționăm 
să o folosim pentru a rebrendui Brașovul pe plan național și internațional, din care 
se vor crea patru filmulețe de 30 de secunde, pentru postul de televiziune BBC All 
News și pentru posturile de televiziune națională, cu speranța de a atrage, în special 
în această perioadă dificilă, turiștii către Brașov. Din cauza situației Covid, avem o 
oportunitate unică, să atragem atenția pe plan național și internațional restricțiile se 
vor ridica și păstrăm Brașovul ca și destinație cheie pentru România.  
 
    Urmează clipul (varianta lungă).   
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  Domnul Primar - George Scripcaru: ”Asta este varianta mai extinsă și o 
să avem o variantă mai restrânsă acum de 60 – 70 de secunde”. 
    Urmează clipul (varianta scurtă).  
 
    Domnul Charlie Ottley – jurnalist britanic: ”… Sperăm că putem 
exporta și face publice aceste filme, și că vom reuși astfel să atragem atenția asupra 
Brașovului ca destinație turistică, și că vom încălzi inimile oamenilor să vină aici și 
să descopere frumusețile.” 
 
  Domnul Primar - George Scripcaru: ”Îi mulțumesc și eu lui Charlie 
Ottley pentru că a reușit să ajungă la ședință astăzi, în următoarele patru săptămâni 
ne va prezenta un calup de patru bucăți a câte 30 de secunde, suntem într-o discuție 
și cu Consiliul Județean și cu alte asociații din județ cu care am discutat, el crede că 
este bine să facem o promovare nu numai pentru municipiu, ci și pentru întreg 
județul, în așa fel, încât să ne referim la întreaga zonă și cu toate frumusețile 
municipiului Brașov și apoi pe baza unui training pe care îl vom lucra tot cu el, o să 
facem acest lucru ca și promovare a Brașovului și a județului Brașov, pe canalele 
de televiziune care au un anumit impact la nivel național și propunerea lui este ca 
să avem o campanie de promovare și pe BBC World cu care el a discutat și ne-a 
făcut o propunere pe care să o discutăm în următoarea perioadă, și sigur după ce 
primim aceste patru calupuri vom face și acest lucru pentru o perioadă pe care o s-o 
stabilim tot împreună, pe ceea ce înseamnă media planul de promovare al 
municipiului și județului Brașov. Mulțumesc foarte mult!” 
 
    Domnul consilier - Macedonschi Cristian:”… Aș dori să-i felicit pe 
Charlie și pe Oana, este cel mai frumos film pe care l-am văzut despre promovarea 
Brașovului! Trebuie să vă felicit și pe dumneavoastră, domnule Primar, pentru că 
ați înțeles ce înseamnă să lucrați cu profesioniști, și poate o să lucrați și pe viitor! 
Da, sunt încântat de ce am văzut și sper să ajungă la cât mai mulți, să ne 
promovăm, fiindcă suntem capitala turistică a României și trebuie să ne 
dezvoltăm”. 
 
    Domnişoara consilier – Alexandra Crivineanu:”… voiam să vă precizez 
faptul că în filmuleț se menționează la un moment dat faptul că Brașovul are în 
fiecare week-end evenimente culturale și chiar aș vrea să fie reale. Mulțumesc!” 
 
    Domnul Primar - George Scripcaru: ”… vă invit la Bastionul Țesătorilor, 
unde se întâmplă acest lucru, poate nu știați, poate ați fost plecată până acum, dar 
vă adresez invitația și vă ofer câteva bilete pentru tot ce înseamnă evenimentele și 
din weekend-ul cel mai apropiat. Mulțumesc, Charlie, ne vom revedea zilele 
următoare”. 
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       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 Achim Gheorghe îl propune din partea grupului PSD 
pe domnul consilier Bunghiuz Marius Ştefan, iar rezultatul votului este următorul: 
9 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 3 abţineri şi 2 neparticipări la vot, 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 16 voturi pentru, 8 împotrivă şi 1 abţineri 
şi 2 neparticipări la vot. 
 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare 
din data de 29 mai 2020 

 
 
    În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 mai 2020, care se aprobă cu 
unanimitate ( 25 voturi pentru şi două neparticipări). 
 
 

  Aprobarea ordinii de zi suplimentare 
 
      Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu un punct şi se aprobă cu 24 
voturi pentru, o abţinere - dl. Şovăială şi două neparticipări. 
 
 

Aprobarea ordinii de zi 
 
      Se supune la vot ordinea de zi cu 69 de puncte înscrise pe ordinea de zi şi 
se aprobă cu unanimitate (25 voturi pentru şi două neparticipări). 
               
 
 

I N T E R P E L Ă R I 
 
 

        Domnul consilier local - Toro Tamas: „Bună ziua! Am trei interpelări, 
una pe infrastructura sportivă și celelalte pe infrastructura de străzi și de școli. 
    Aș începe cu infrastructura sportivă, vreau să felicit inițiativa executivului 
pentru proiectul demarat la Metrom, unde lucrurile avansează și în curând vom 
avea o sală de sport multifuncțională care va deservi toate sporturile de echipă. Este 
nevoie de această sală pentru că sunt foarte multe sporturi și foarte multe cluburi 
care abia așteaptă să utilizeze această infrastructură sportivă. Pe Carpați nu știu care 
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este stadiul lucrărilor, dacă eventual ne puteți spune graficul de lucrări, când se va 
termina pista de atletism, pentru că deocamdată nu avem pistă de atletism cu tartan, 
și atletismul e un sport foarte vechi și de tradiție în orașul Brașov. Cu această 
ocazie, dacă tot suntem într-o notă de dezvoltare pe planul infrastructurii sportive, 
totuși aș dori să se revină la proiectul din Tractorul, pentru că este o necesitate 
foarte mare pe patinoar și pe bază de bazin de înot, publicul, cei de la Polo, 
amatorii, ar putea totuși să utilizeze respectiva infrastructură sportivă… am auzit că 
s-au oprit lucrările, să vedem să găsim soluții să se reintre în calcul această 
infrastructură și această bază și atunci dacă avem la Metrom, pe zona Carpați, în 
Tractorul, cu sala polivalentă și cu zona gării, cred că ar fi o simbioză foarte bună 
din acest aspect. Pe infrastructura de străzi, am văzut pe Plugarilor, în Bartolomeu, 
unde s-au făcut lucrări, în schimb, nu știu are e situația pe strada Coștilă, când va fi 
asfaltat, când va fi asfaltat sau este în grafic asfaltarea străzii respective, acolo unde 
sunt lucrări  de infrastructură de finalizat, care sunt de necesitate, indiferent de 
zona despre care vorbim. 
 La Școala 15 este o procedură…dl. Viceprimar o să vă detalieze despre ce este 
vorba la Școala 15, și-l rog să o facă, ca să ne dea toate amănuntele”. 
 
    Domnul Viceprimar – Mihai Costel: „După cum ați precizat, acolo 
avem un parteneriat între o companie privată și Municipiul Brașov, cu privire la 
această investiție, în sensul în care noi realizăm documentația tehnică aferentă 
investiției, costurile investiției vor fi acoperite de către această companie, în 
momentul acesta avem semnat contractul și ordinul de începere a proiectului 
tehnic, termenul este de 45 de zile, în această perioadă ne ocupăm să scoatem și 
autorizația de construcție, drept pentru care, după curgerea acestui termen de 45 de 
zile vom putea să realizăm și investiții, având în vedere că nu vom trece printr-o 
procedură de achiziție publică, vorbim de o susținere financiară din privat. Nu va fi 
realizată până la începerea anului școlar, dar în mod cert va fi realizată până la 
începerea sezonului rece”.  
 
     Domnul Primar - George Scripcaru: „Referitor la viruși…știm că sunt 
niște reguli care ar trebui să fie respectate de către noi toți, de către cei care au 
anumite activități și care trebuie să gestioneze aceste lucruri în conformitate cu 
prevederile legislative sau ordonanțe militare sau stări de alertă…și cred că cei care 
au activități în domeniul HORECA sau alte activități …toți trebuie să fim 
conștienți că trebuie să respectăm aceste …reguli stabilite de către instituția numită 
Direcția de Sănătate Publică, care are un șef, care are o responsabilitate, care 
stabilește absolut tot ceea ce trebuie din acest punct de vedere și noi la Brașov am 
pus în aplicare absolut tot ce este prevăzut de acte normative în vigoare sau de 
instituția Direcție de Sănătate Publică sau alte instituții care sunt implicate și care 
coordonează aceste activități. Noi nu facem nici spitale, nici puncte de capul nostru, 
ci doar la solicitarea instituțiilor abilitate, pentru că așa este normal și legal și logic. 
Din punct de vedere al aspectului producători, noi am discutat cu reprezentanți 
economici din centrul Brașovului și am răspuns acestor solicitări, în sensul că am 
dat posibilitatea producătorului agricol direct care aprovizionează anumite locații în 
centrul vechi, să aibă un acces liber, neîngrădit, fără nici o restriște, în sensul că nu 
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se plătește nici un acces de liberă trecere, poate foarte bine să facă mereu acest 
lucru, am identificat, sunt trei producători agricoli care fac acest lucru și la 
solicitarea celor care au activități în domeniu, lucrurile aceste au fost discutate, 
reglementate din acest punct de vedere. Piețe volante se pot face dacă sunt 
comercianți care doresc să facă acest lucru. Nu este nici o problemă dacă există o 
asemenea solicitare, un asemenea demers făcut, cu mare drag putem să facem acest 
lucru, să știți că nici comercianții … au și ei reacțiile și stările lor, că se expun și ei, 
dar din acest punct de vedere dacă este o propunere sau o solicitare în acest sens, nu 
numai acum, ci și  în weekend putem să facem acest lucru fără nici un fel de 
problemă. Restul detaliilor nu cred că are rost să le comentez, pentru că sunt niște 
afirmații răuvoitoare care nu are rost să comentez…” 
 
    Domnul consilier - Macedonschi Cristian: „Rău voitor nu înseamnă să ai 
grijă de cetățeni și de viețile lor, răuvoitor nu înseamnă să faci piețe volante pentru 
producători, domnul Primar, și nu e numai ca să-și vândă produsele din centru, 
cetățenii Brașovului și Scheiul, că de-aia am zis să nu faceți campanie pe bani 
publici.  
 Vă mulțumesc că ați făcut filmul cu Charlie Ottley pe banii noștri, ai 
brașovenilor, că nu i-ați dat din banii dumneavoastră!” 
  
     Președintele ședinței -  dl. Oprică Adrian Florentin:„…Domnule 
Primar, eu vreau în primul rând să vă felicit pentru felul în care ați gestionat această 
situație de urgență, cât și măsurile care s-au luat în starea de alertă, măsurile care au 
venit în sprijinul comercianților și a societăților comerciale din Brașov. Rezultatul 
se vede, se vede în plata pe care trebuie să o facă fiecare comerciant în fiecare lună 
pentru ocuparea domeniului public, dar există și niște mici anomalii, cum vreau să 
vă ridic problema situației din strada Grigoraș Dinicu, Johan Goth, unde acolo a 
intervenit o problemă și aș vrea să mă interesez dacă toată acea terasă de acolo, și 
tot ce s-a întâmplat, vă pun o întrebare, există certificat de urbanism, există 
documente necesare în ceea ce a însemnat mărirea terasei de la două umbrele la 
vreo zece, cât sunt acum. 
    Totodată vreau să spun că toate aceste comentarii…. Înțeleg, este campanie 
electorală, trebuie să lovim în Brașov, trebuie să lovim în primărie, dar să știți că 
principalii care simt acest lucru sunt comercianții și hotelierii din Brașov. 
Chestiuni care apar pe site-uri, mai mult sau mai puțin asumate politic, referitor la 
numărul de infectări… este nedrept să dai un număr fără să spui la ce te raportezi, 
fără să spui care este numărul de populație și care este numărul de teste făcute. La 
fel este nedrept să compari populația Municipiului Brașov cu populația 
Municipiului Târgu Neamț. Vă mulțumesc și să avem un pic de grijă în viitor”. 
 

Domnul consilier local - Ungar Arnold anunţă că nu va participa la vot la 
punctele 21 şţi 70, de asemenea d-na consilier Durbacă anunţă că nu va participa 
la vot la punctele 36 şi 70 şi d-na consilier Diaconu anunţă că nu va participa la 
vot la punctul 70. 
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ORDINEA  DE  ZI  SUPLIMENTARĂ 
 

(1) PUNCTUL  70 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, 
asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar 
6704/62/2014* aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov. 

  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – d-ra Crivineanu şi 
dl. Macedonschi, 2 abţineri – d-na Donosă şi dl. Tărăbuţă şi 5 neparticipări – (d-na 
Durbacă, d-na Diaconu, dl. Şovăială, dl. Ungar şi dl. Neacşu). 
 
 
 
 
                     ORDINEA  DE  ZI 

 
 

PUNCTUL 1 
Proiect de hotărâre privind aderarea la Asociația de Sprijin Pentru Constituirea, 
Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) de către Clubul 
Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local 
al Municipiului Brașov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – dl. 
Macedonschi şi dl. Şovăială, o abţinere – d-na Donosă. 

 
 PUNCTUL 2 

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 comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 3 

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

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 comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 5 

Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei 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 comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
 PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 
furnizate în cadrul Unității de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, 
pentru anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 7 

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

 PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 
furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, pentru anul 2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 9 

Raportul privind activitatea de utilitate publică desfășurată de către Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română Sibiu. 
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 PUNCTUL 10 
Proiect de hotărâre privind încetarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de 
Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, încheiat în baza 
Hotărârii Consiliului Local nr. 307/2019. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru, 2 abţineri – d-na Donosă şi dl. 
Şovăială. 
  

 
 PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru  Investiția “Realizare branșament, în zona Tractorul, a 
Colegiului Tehnic “Mircea Cristea. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

 PUNCTUL 12 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unei autospeciale de transport 
pacienți înalt contagioși către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Țara 
Bârsei” Judeţul Brașov. 
  
     Domnul Primar - George Scripcaru: „Da, este vorba de autospeciala la 
care am făcut referire în ședința de consiliu local din luna aprilie, s-a reușit 
furnizarea acestui echipament foarte important pentru Brașov și poate că află și 
cineva care nu știa lucrul acesta, care înseamnă la fel un demers și o investiție 
într-un domeniu și echipament logistic pentru această perioadă pe care o traversăm 
astăzi, și din acest punct de vedere cred că dumneavoastră ați fost de acord cu un 
proiect foarte important pentru Municipiul Brașov și acest echipament va salva 
multe vieți în situații pe care din păcate va trebui să le parcurgem sau care pur și 
simplu se întâmplă în viața de zi cu zi. Sunt câteva imagini care cred eu că sunt 
importante ca să le vizualizați, ca să vedeți despre ce este vorba. 
    Urmează un filmuleț în care este prezentată autospeciala. 
   
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 13 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri de inventar către 
unitățile de învățământ și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local 
al Municipiului Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (21 voturi pentru şi 6 neparticipări). 
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 PUNCTUL 14 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri de inventar către 
Direcția de Asistență Socială Braşov.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (21 voturi pentru şi 6 neparticipări). 
 
 

 PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al autorităţii publice 
tutelare în consiliul de administraţie al S.C. RATBV S.A.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 20 voturi pentru, o abţinere – dl. Şovăială şi 6 
neparticipări. 
 
 

 PUNCTUL 16 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea 
autorizării ISU în unități de învățământ - Colegiul Tehnic Transporturi - corp A și 
B”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

 PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea 
autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 26”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

 PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
352/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
realizării obiectivului de investiții Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 2. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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 PUNCTUL 19 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
353/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
realizării obiectivului de investiții Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 4. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 PUNCTUL 20 

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului de iluminat public și a indicatorilor de performanță a 
serviciului de iluminat public respectiv aprobarea „Studiului de oportunitate pentru 
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de 
iluminat public din Municipiul Brașov”, a delegării gestiunii prin concesiune a 
serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini privind concesionarea 
serviciului de iluminat public și a contractului-cadru privind concesionarea 
serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru, două abţineri – dl. Şovăială şi dl. 
Macedonschi. 
 
 

 
 PUNCTUL 21 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 734/2018, 
republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe 
mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV 
S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru, o abţinere – dl. Macedonschi, iar 
dl. Ungar nu participă ( şi încă 2 neparticipări). 
 
 

 PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2006, 
republicată, privind reglementarea staționarii și parcării pe domeniul public al 
Municipiului Brașov a vehiculelor de transport marfă și călători. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru, 2 abţineri – dl. Macedonschi şi dl. 
Şovăială şi 2 neparticipări. 
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 PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Braşov în 
vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Construire imobil cu regim de înălţime 
P cu funcţionarea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajarea de 
spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, împrejmuire teren, amplasare 
semnale publicitare, amplasare post trafo, amenajare accese auto şi pietonale, 
organizare de şantier, str. Poienelor nr. 5”, beneficiar S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru, un vot împotrivă – dl. Şovăială şi 2 
neparticipări. 

 
 

 PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Braşov în 
vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Construire centru comercial, realizare 
parcaje la sol, amenajarea de spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, 
împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, amenajare 
accese auto şi pietonale, organizare de şantier, str. 13 Decembrie f.n. Braşov”, 
beneficiar S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru, un vot împotrivă – dl. Şovăială, o 
abţinere –dl. Rusu şi 2 neparticipări. 
 
 

 PUNCTUL 25 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire hală 
depozitare mic gros, realizare împrejmuire parţială, organizare de şantier”, în 
Braşov, Calea Feldioarei f.n., beneficiar BAUAGREGATE S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire vile cu 
apartamente (locuinţe de vacanţă)”, în Braşov, Poiana Braşov, str. Vânătorului f.n., 
beneficiar Ioo Zoltan. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru, un vot împotrivă – dl. Tărăbuţă, o 
abţinere – d-na Donosă şi o neparticipare. 
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 PUNCTUL 27 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire trei 
imobile de locuinţe, anexe, organizare de şantier şi împrejmuire, Braşov, str. 
Merilor nr. 2 M”, beneficiar Ionescu Teodor. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 PUNCTUL 28 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire capelă 
greco-catolică cu anexă administrativă, parcaje, zonă de agrement (parc), realizare 
drum de acces, str. Păstorului f.n., Braşov”, beneficiari Samoilă Octavian şi 
Samoilă Lucia. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru, un vot împotrivă – d-na Ţop Carmen şi o 
neparticipare. 

 
 

 PUNCTUL 29 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire hale de 
depozitare - logistică, servicii şi mică producţie, împrejmuire, drumuri, reţele, 
totem, casă pompe, casă portar, post transformare, Braşov, Calea Făgăraşului f.n.” 
iniţiator S.C. VGP ZONE Braşov S.R.L. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
 PUNCTUL 30 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire imobil 
parter cu funcţiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii 
verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, 
împrejmuire teren, amplasare post trafo, amenajare accesuri auto şi pietonale, 
organizare şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov”, beneficiar S.C. Lidl România SCS. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru, două voturi împotrivă – d-na Donosă, dl. 
Şovăială şi o neparticipare. 
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 PUNCTUL 31 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire centru 
comercial - parter, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei 
carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, 
amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. 13 Decembrie f.n., 
Braşov”, beneficiar S.C. Lidl România SCS.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru, două voturi împotrivă – d-na Donosă, dl. 
Şovăială şi 3 neparticipări. 
 

 PUNCTUL 32 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. - 
Zona str. Nucului - str. Lacurilor - Calea Bucureşti”, beneficiar S.C. Dedeman 
S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate ( 24 voturi pentru şi 3 neparticipări). 
 

 PUNCTUL 33 
Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z 
- Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Braşov - Bucureşti”, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 367 din 23.07.2015. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate( 24 voturi pentru şi 3 neparticipări). 
 

 PUNCTUL 34 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind legalizarea 
construcţiilor executate fără autorizaţie de construire. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – d-na Diaconu, dl. 
Tărăbuţă şi 2 abţineri – d-na Durbacă, dl. Macedonschi şi 4 neparticipări. 
 

 PUNCTUL 35 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
544/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de S.C. HLM INVEST S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate - 23 voturi pentru, d-na Durbacă Adina 
nu participă (şi încă 3 neparticipări). 
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 PUNCTUL 36 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 149669 Brașov, nr. cad. 149669. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate - 23 voturi pentru, d-na Durbacă Adina 
nu participă (şi încă 3 neparticipări). 
 
 

 PUNCTUL 37 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 163639 Brașov, nr. cad. 163639. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi şi 4 neparticipări). 
 

 
 PUNCTUL 38 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 164076 Brașov, nr. cad. 164076. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi şi 4 neparticipări). 
 

  
PUNCTUL 39 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona Șoseaua Cristianului - str. Bucegi. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi şi 4 neparticipări). 
 

 PUNCTUL 40 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona str. Zaharia Stancu. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi şi 4 neparticipări). 

  
PUNCTUL 41 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5 şi ap. 6, 
deţinut de SINGLEART DESIGN ŞI ARHITECTURĂ S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 
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 PUNCTUL 42 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 22, ap. 3, 5 și 6. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 
 

 
 PUNCTUL 43 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 22, ap. 4, 7, 8 si 9. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 
 
 

PUNCTUL 44 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piata Sfatului nr. 25, ap. 7. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 
 

  PUNCTUL 45 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Brașov în Comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea prin 
licitație publică a spațiilor cu destinația de locuințe și a celor cu altă destinație, date 
în administrarea Societății RIAL S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6,  
comisia 5 a avizat cu amendamentul:” aflate în proprietatea Municipiului Braşov” 
în urma votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – d-na 
Diaconu, dl. Şovăială şi 3 abţineri – dl. Macedonschi, dl. Neacşu, dl. Rusu şi 3 
neparticipări. 
 
 

 PUNCTUL 46 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spatiilor cu destinația 
de locuințe și a celor cu altă destinație date în administrarea Societății RIAL S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6,  
comisia 5 a avizat cu amendamentul:” aflate în proprietatea Municipiului Braşov” 
în urma votului a fost aprobat cu 20 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – d-na 
Diaconu, dl. Şovăială şi 2 abţineri – dl. Macedonschi, dl. Neacşu şi 3 neparticipări. 
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PUNCTUL 47 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu 
destinația de servicii complementare din cadru CATTIA (restaurant, spații auxiliare 
și cafenea). 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru şi 3 abţineri – dl. Macedonschi, dl. 
Neacşu, dl. Şovăială  şi 3 neparticipări. 
 
 

 PUNCTUL 48 
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a spaţiilor 
comerciale nr. 5 şi nr. 7, situate în municipiul Brașov, str. Uranus nr. 1. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru şi 2 abţineri – dl. Macedonschi, dl. 
Neacşu şi 3 neparticipări. 
 

 PUNCTUL 49 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România, filiala Braşov, a imobilului (PT 1 CBH) situat în Braşov, 
Calea Bucureşti, nr. 15. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi şi 3 neparticipări). 
 
 

 PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractelor de concesionare a 
unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi şi 4 neparticipări). 
 

 
 
 PUNCTUL 51 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în 
Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare 
clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi şi 4 neparticipări). 
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 PUNCTUL 52 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Aleea 
Tiberiu Brediceanu f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi şi 4 neparticipări). 
 

 PUNCTUL 53 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. Crinului nr. 11. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 
 
 

 PUNCTUL 54 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. Timiș Triaj f.n. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 

 
 

 PUNCTUL 55 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 

 
 

 PUNCTUL 56 
Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a imobilului situat în str. Colonia 
Metrom f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 
 

PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului aferent 
Telecabina Capra Neagra - stația inferioară. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 
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 PUNCTUL 58 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului aferent 
Telecabina Kanzel - stația inferioară. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 59 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului aferent 
Teleschi Bradul - stația inferioară. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 60 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent 
Teleschi Bradul - staţia superioară. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 61 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui teren situat în 
Brașov, Poiana Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 

 
      Pe formularul F 13 sunt cuprinse punctele 62 – 66, înainte de votul acestora ia 
cuvântul domnul consiler Macedonschi Cristian şi domnul Viceprimar Mihai 
Costel. 
 
     Domnul Consilier - Macedonschi Cristian: „Am o intervenție la punctul 
66, așa cum am arătat la început, nu mi se pare normal ca o direcție a primăriei să 
fie absorbită de un Club Sportiv, de o asociație, mai ales că nu s-a discutat, domnul 
Primar a primit inclusiv o scrisoare ieri, de la mai multe cluburi sportive, exact din 
cauza acestui punct, eu sunt de părere că ar trebui scos de pe ordinea de zi și ar 
trebui discutat. Sunt foarte multe voci, sunt foarte multe cluburi, nu putem, să 
facem concurență neloială din partea Clubului Corona față de alte cluburi din oraș, 
copiii brașovenilor sunt toți ai noștri, și trebuie să fie egali și în fața legii… 
  
    Domnul Viceprimar – Mihai Costel: ”Domnul consilier, și de data 
aceasta, cu tot respectul, vă aflați în eroare…anul trecut, pe ordinea de zi, a fost 
înființarea acestui club, o entitate publică aflată în subordinea consiliului local și nu 
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o asociație sportivă. La ce faceți dumneavoastră referire, e o situație mult mai 
veche. Până la urmă e firesc ca această instituție să aibă la dispoziție și bazele 
sportive, pentru performanță. Dacă vă mai aduceți aminte, mai demult unde era 
direc ția de sport, bazele sportive se aflau în cadrul acestei direcții de sport. Ele s-au 
separat în momentul în care activitatea sportivă a municipiului a fost organizată de 
către un ONG al municipiului Brașov. În altă ordine de idei, la ce faceți 
dumneavoastră referirte, de asemenea vă aflați în mare eroare, cu privire la faptul 
că anumite cluburi din oraș sunt nemulţumite, această hotărâre de consiliu local 
vizează infrastructura bazelor sportive, și nu terenuriler de sport din unitățile de 
învățământ care sunt reglementate printr-o altă hotărâre de consiliu local, și de care 
aceste cluburi la care faceți dumneavoastră referire beneficiază prin acea hotărâre 
de consiliu local. 
      Faptul că cele două entități fuzionează, nu va îngrădi în nici un fel accesul 
la terenurile de sport, al altor cluburi sportive. După cum ați văzut și în expunerea 
de motive, există și raţionamente de natură bugetară, și totodată de funcționalitate 
mult mai eficientă. Drept pentru care consider că acest punct trebuie să rămână pe 
ordinea de zi…”   

PUNCTUL 62 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din 
domeniul public al Judeţului Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi şi 3 neparticipări). 
 

 PUNCTUL 63 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Brașov a unor terenuri aferente obiectivului de investiție - Complex 
Multifunctional - Sala Polivalentă Brașov cu dotări aferente, amenajări exterioare, 
accese și organizare de șantier. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 23 voturi, o abţinere – dl. Şovăială şi 3 neparticipări. 
 

 PUNCTUL 64 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului - tronson strada Drumul Sulinar. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi şi 3 neparticipări). 
 

 PUNCTUL 65 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat 
în Brașov, str. Crișan  nr. 5 B, către Gonțea Ion și Gonțea Gabriela. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru, un vot împotrivă –dl. Tărăbuţă şi o 
abţinere – dl. Şovăială şi 4 neparticipări. 

 PUNCTUL 66 
Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Direcţiei 
Administrare Infrastructură Sportivă Braşov de către Clubul Sportiv Municipal 
Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru, două voturi împotrivă – d-na 
Donosă, dl. Şovăială şi 3 neparticipări. 
 

 PUNCTUL 67 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea 
Consiliului Local al Municipiului Brașov, ca urmare a fuziunii prin absorbție a 
Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru, două voturi împotrivă – d-na  
Donosă, dl. Şovăială şi o abţinere – dl. Macedonschi şi 2 neparticipări. 
 

PUNCTUL 68 - RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 320 din 31.05.2010, republicată, privind vânzarea de către S.C. RIAL S.R.L. a 
spaţiilor cu destinaţia de locuinţă nerestituite în natură în urma aplicării 
prevederilor Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 10/2001. 
  

 PUNCTUL 69 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 236 din 30.04.2020 privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din 
domeniul public al Statului Român şi administrarea Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi şi 2 neparticipări). 
 
     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 


	(1) PUNCTUL  70
	Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar 6704/62/2014* aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov.


