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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 
31 iulie 2020 

 
 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 31 iulie 2020, orele 10:30, 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 25 de consilieri. 
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 procesului-verbal al şedinţei ordinare 
din data de 30 iunie 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 ( 24 voturi pentru şi o neparticipare). 
 
 

  Aprobarea ordinii de zi suplimentare 
 
      Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu un punct şi se aprobă cu 
21 voturi pentru, 1 vot împotrivă - dl. Tărăbuţă şi o abţinere - dl. 
Macedonschi  şi două neparticipări. 
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Aprobarea ordinii de zi 
 
        Se supune la vot ordinea de zi cu 76 de puncte înscrise pe ordinea de zi 
şi se aprobă cu unanimitate. 
               

I N T E R P E L Ă R I 
           
       Domnul consilier local - Toro Tamas are două interpelări, privind 
învățământul  și infrastructura, întreabă executivul de stadiul lucrărilor de la 
Colegiul Andrei Mureșanu, unde s-a promis eficientizarea energetică, dacă 
s-a făcut ceva în acest sens și când se vor termina lucrările, iar la Liceul 
Aprily Lajos s-a propus cu ceva timp în urmă consolidarea zidului între 
Biserica Romano-Catolică și Colegiul Aprily Lajos, de asemenea, întreabă 
dacă s-au făcut demersuri în acest sens și cât timp necesită terminarea 
lucrărilor. 
 Totodată, atrage atenția executivului dacă se poate să se renoveze  
scara de pe Bulevardul Muncii și strada Molidului. Aceasta este folosită de 
părinții de la Școala 25 și de locuitorii din zonă, în acest sens s-a făcut o 
cerere din partea locatarilor.  
 Domnul consilier  se interesează, în ce condiții s-au făcut lucrările de 
asfaltare de pe strada Rampei, care este în UAT Săcele şi dacă se poate să 
se facă lucrări de amenajare pe strada Augustin Bunea. 
 Domnul consilier propune ca în ședința următoare executivul să 
aprobe o hotărâre privind cooperarea cu comunităţile minorităţilor naţionale 
din Municipiul Braşov pentru desfăşurarea de evenimente culturale prin 
utilizarea infrastructurii culturale aparţinând Municipiului Braşov. 
  
           Domnul Consilier -  Ungar Arnold: „Ceea ce voi face eu acum este 
de fapt o declarație politică juridică determinată de către comentariile scrise 
de către domnul senator Coliban, cu referire la consilierii locali și cu 
referire la ședința din 29 mai. 

Eu trebuie să-i amintesc domului care zicea că cunoaște legea, că la 
ședințele consiliului local dezbaterile se fac între consilieri și primar, nu 
între consilieri, primar și alții care participă la ședință. parlamentarii, după 
lege, au dreptul să participe la ședințe și să ia cuvântul, dar ei nu participă la 
dezbateri, că nu sunt membri în consiliul local și nu sunt nici primari,        
și-atunci degeaba vor un dialog cu primarul…iar noi suntem obligați să-i 
dăm cuvântul domnului senator, dar nu suntem obligați să-l 
ascultăm…dânsul, pentru că noi votăm aici de regulă în unanimitate 
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hotărârile, iar necunoscând procedurile legale, spune că noi suntem soldații 
lui Scripcaru, pentru că votăm proiectele de hotărâri…” 
 

Domnul consilier - Șovăială Șerban: „Prima problemă pe care 
vreau s-o ridic este legată de două proiecte ale Primăriei, pe care unul l-am 
votat într-o ședință anterioară, al doilea este supus la vot astăzi. Respectiv 
sala polivalentă ce se dorește a se face pe stadionul fostului stadion 
municipal și spațiile verzi ce se doresc a se face pe zona fostei uzine 
Rulmentul și dintr-o preocupare cu privire la PUD cât de eficient cheltuim 
banul public, mă, întreb dacă n-ar fi mai rațional să facem Sala Polivalentă 
la Rulmentul, unde terenul de fundare este mult mai bun, au fost hale, au 
fost utilaje foarte grele acolo și spațiile verzi să le facem unde a fost 
stadionul municipal, unde terenul este mlăștinos și impropriu fundării, decât 
cu niște costuri foarte mari…iar cea de a doua problemă…pe sub Tâmpa, pe 
traseul fostei alei, adică și actualei alei de sub Tâmpa, dar și pe traseul care 
urcă pe serpentine pe Tâmpa, în urmă cu peste 100 de ani,  locuitorii 
Brașovului…au creat niște băncuțe săpate în piatră, care sunt pe marginea 
drumului. Poate am putea găsi un mod în care să le îngrijim și să le punem 
în valoare, cel puțin cea de pe marginea aleii de sub Tâmpa care e dincolo 
de rezervorul de apă, când s-a făcut asfaltarea, acea băncuță a rămas undeva 
în dreapta…” 
 

Președintele ședinței -  domnul Oprică Adrian Florentin îl roagă 
pe domnul Macedonschi să elimine bannerul din spatele dumnealui şi 
masca de pe un monument istoric al Brașovului.  
 

Domnul Consilier -  Macedonschi Cristian spune că va face acest 
lucru după interpelare. 

„Punctul 1: apă, canalizare, Brașovul devine o mică Elveție, din 
cauza nisipului folosit la deszăpezirea străzilor, s-a colmatat această 
canalizare iar brașovenii plătesc pentru această canalizare. Haideți să ne 
implicăm puțin și să rezolvăm această problemă, că nu se poate ca la o 
ploaie mică să avem inundații la Brașov. 
 Punctul 2: la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi este vorba despre 
transportul metropolitan. Salut această inițiativă, mai ales că am susținut-o 
de mai bine de șase ani, în schimb vreau să atrag atenția și profit că e 
domnul Marcel Heroiu printre noi și aude, să extindem calea ferată, de la 
Zărnești la Bran, și atunci o putem folosi și ca transport turistic eficient. Eu 
m-am uitat pe documentație și n-am văzut că ar fi extins înspre Bran. 
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Punctul 3: din cauza comunicării deficitare a Primăriei și a 
Primarului în special, am ajuns în situația să cerem ajutor la Brașov. Am 
ajun pe locul 3, am ajuns un oraș turistic care nu transmite siguranță. Și aici 
vă rog frumos, domnul primar, să ieșiți să comunicați cu oamenii, ați văzut 
modele de bună practică din Italia, din America, unde guvernatori au ieșit să 
explice oamenilor de ce, ați ajuns acum de a pune interdicție de a umbla 
fără mască în Piața Sfatului, poate dacă comunicam acum trei luni sau patru 
luni, eficient, nu se ajungea în situația asta, mai sunt orașe model din 
România care nu trebuie să aibă aceste măsuri. Dumneavoastră ați anunțat 
cu mare fast, domnul Primar, în aprilie, că faceți acel spital pentru cei cu 
forme ușoare sau asimptomatici la sala sporturilor, a apărut pe capitală, a 
apărut pe toată presa națională, ce ați făcut, domnule Primar, nimica. Acum 
am fi avut nevoie de această infrastructură, fiindcă spitalele noastre sunt 
pline și suprasolicitați și de acești bolnavi asimptomatici care sunt în spitale 
și n-ar trebui să fie acolo, ar putea fi într-o sursă. Da, deci asta este, 
comunicați mult mai bine, dacă nu știți să comunicați, luați-vă expert, să vă 
ajute., mai aveți două luni de mandat, fiindcă schimbarea va veni, ce a fost 
înainte de Covid nu va mai fi după Covid, și brașovenii își doresc 
schimbarea, că o fi domnul Șovăială, că o fi domnul Allen Coliban, 
amândoi îi cunosc și îi respect și sunt alături de ei, o să vedem. În plus, 
haideți să luăm bani în buzunar, din buget, și să dăm pensionarilor măști, 
am cerut acum trei luni să le dăm măști, acum au nevoie, și dumneavoastră 
îi obligați să meargă cu măștile, dați-le, avem bani, orice proiect a fost mai 
important pentru dumneavoastră decât viața și sănătatea brașovenilor, că era 
sportul, că erau săli polivalente… salutări, apropo, lui Șerban pentru acea 
idee excelentă, să faci sala polivalentă la Rulmentul și parcul dincolo…” 
 

Domnul consilier - Bogdan Mircea  mulțumeşte executivului 
primăriei și conducerii pentru unele proiecte mici sau mari ale dânsului care 
s-au rezolvat cu prioritate și urmează în continuare să se rezolve.  

Totodată, domnul consilier atrage atenţia asupra ștrandului de la 
Noua, pentru că este un focar de infecție, este închis şi ar trebui cineva să se 
ocupe de acestă locaţie. 
 

Domnul Primar - George Scripcaru: „…Pe Strada de Mijloc este 
un sediu pe care dumneavoastră, stimați consilieri, l-ați dat în folosință 
gratuită pe o perioadă determinată pentru persoanele cu dizabilități cu 
deficiențe de auz, am primit solicitare de la domnul consilier Bogdan și de 
la asociația care reprezintă aceste persoane, am făcut evaluarea spațiului și 
prin serviciul municipalității, S.A.P.U.C., am stabilit lucrările care se vor 
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derula acolo privind reabilitarea acelui spațiu, la nivel de acoperiș, la nivel 
de amenajări exterioare, eficiență energetică, și cu anumite dotări pe 
capacități de instalații și se vor derula aceste lucrări în următoarea perioadă, 
am făcut aceste evaluări săptămâna trecută, și îi răspund prin intermediul 
acestei ședințe domnului Bogdan, care a avut acest demers făcut la nivelul 
Primăriei, și asociației persoanelor cu dizabilități care utilizează acest 
spațiu, că în următoarele săptămâni sau luni o să avem un sediu reamenajat 
cu toate aceste intervenții necesare pentru aceste persoane care își 
desfășoară activitate acolo la nivel de structură asociativă.  

În Noua sunt niște entități private care au aceste amplasamente, o să 
dăm dispoziții poliției locale și serviciului de salubrizare să identificăm pe 
cei care sunt și să le solicităm să igienizeze, dacă nu, o să facem noi acest 
demers de igienizare, chiar dacă este o entitate privată, cu suportarea 
cheltuielilor după aceea de către aceste entități cărora le vom trimite factura 
de decontare privind intervenția pe aceste amplasamente, sub Tâmpa sunt 
aceste trasee, treptele lui Gaboni, la ce făcea referire domnul Șerban 
Șovăială, sau sunt și aceste serpentine, aceste trasee, noi am mai făcut 
anumite amenajări sau intervenții prin intermediul regiei de păduri și a 
administratorului, custodelui, pentru că Tâmpa este arie protejată, și o să 
reluăm ceastă activitate, acum a nu mai există custode Agenția 
Metropolitană, pentru că la nivel de Guvern, la nivel central, s-a constituit o 
agenție de arii protejate, și care doresc să preia  ei aceste arii protejate în 
administrare, la Brașov au un soi de reprezentanți, nu știu dacă o să aibă 
capacitatea să facă lucrul acesta, dar o să avem noi o minimă intervenție la 
locația și în zona pe care ați amintit-o. Referitor la propunerea cu Rulmentul 
și cu Sala Polivalentă, teoretic ar fi posibil să aveți dreptate, dar practic este 
foarte complicat din punct de vedere al procedurilor și al etapelor la care ne 
raportăm noi astăzi, pentru că toată această procedură ține de chestiunea de 
natură juridică și de proprietate, la municipal noi suntem proprietari, 
municipiul Brașov, cu proprietate 100%, domeniul public al Municipiului 
Brașov și cu tot ce este în arealul zonei respective, ne învecinăm cu un teren 
al Universității Transilvania care din discuțiile pe care le-am avut cu 
domnul rector vor bugeta și ei la Universitate o infrastructură tot de natură 
sportivă pe care o vor implementa în zona respectivă, este un  vechi teren de 
fotbal, cei care au activat în domeniul acesta știu că acolo era un teren unde 
se derulau activități sportive și acel teren este în proprietatea Universității 
Transilvania, îl vor amenaja după ce vom derula noi prima etapă de 
investiții. 

La Rulmentul suntem într-o altă situație, noi am preluat într-o 
anumită procedură, printr-o Hotărâre de Guvern o transmitere de proprietate 
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a unei părți din fosta platformă Rulmentul, pe o altă componentă suntem 
proprietari la nivelul municipiului Brașov, dar proprietar este Guvernul, prin 
Ministerul de Finanțe astăzi,  mai mult de atât, pe anumite parcele sau zone 
din platformă este un alt proprietar care a preluat o altă parte din Rulmentul 
în proprietate prin lichidator, și ar fi complicat neavând în o parcelă 100% 
proprietate publică a municipiului Brașov care este o condiție esențială 
pentru o investiție de o asemenea anvergură, și care este de asemenea o 
condiție obligatorie solicitată de către Ministerul Dezvoltării și 
Administrației Publice Locale și Compania Națională de Investiții, care să 
preia această investiție pe partea de finanțare, neavând situația juridică 
clară. Din acest punct de vedere este o complicație foarte mare ca să fi făcut 
așa ceva, pentru că altfel n-am fi fost în faza în care suntem astăzi cu studiul 
de fezabilitate, cu proiectul tehnic finalizat, suntem pe lista sinteză, din câte 
am vorbit ieri la Guvern, la minister, pentru această investiție, care să fie 
preluată de către Compania Națională de Investiții și finanțată de către 
Guvernul României, din câte știu, urmează să intre lista sinteză în guvern, 
pentru hotărârea de guvern, și după aceea noi vom preda acest amplasament 
Companiei Naționale de Investiții, pentru a derula procedura de licitație 
privind investiția propriu-zisă a  acestui obiectiv. La Rulmentul suntem într-
o procedura pe care o aveți astăzi pe ordinea de zi, un scenariu din cele trei 
variante pe care le-am elaborat cu consultanții Băncii Mondiale, și aici, la 
fel, suntem condiționați pentru a răspunde acestor necesități de finanțare 
prin Ministerul fondurilor europene, pe axa de finanțare care este  la 
dispoziția noastră, a României, dar prin ministerul fondurilor europene 
putem să accesăm bani pe proiecte, axa de regenerare urbană, și dacă vă 
uitați, dacă o să fie proiectul de hotărâre discutat la punctul nr. 15, o său 
puteți să detaliați un pic și o să vedeți că acolo sunt anumite funcțiuni care 
sunt propuse pentru a fi implementate în scenariul 3 pe care vi-l propunem 
să-l aprobați ca să depunem acest proiect la Ministerul Fondurilor 
Europene, cât la sută clădiri existente, cât la sută spații verzi, pentru 
anumite parcuri, pentru anumite funcțiuni și pentru alte asemenea activități 
de natură sportivă, de grădiniță, de spațiu pentru activități sportive, într-un 
fel și la Rulmentul avem funcțiuni care se suprapun sau ar fi similare, din 
acest punct de vedere. Deci o să avem practic două amplasamente cu 
funcțiuni similare, dar cu dimensiuni diferite din punctul acesta de vedere și 
posibil de implementat. La Rulmentul cred că vom face o treabă foarte 
importantă și necesară pentru tot orașul, pentru că sunt zeci de hectare care 
pot fi transformate acolo, inclusiv rampa, depozitul care este în vecinătate și 
care este în momentul de față într-o procedură de derulat la ministerul 
mediului, ca să includem și această rampă, tot pentru a fi transformată așa 
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cum am spus prin procedura simplificată de închidere într-o zonă verde, 
care să se adauge acestei suprafețe la care facem referire. 

Pentru domnul Toro Tamaș, este posibil acest lucru, cu condiția ca 
entitățile anumitor etnii să poată să facă acest lucru, noi am mai avut 
discuții pe această temă, o să venim săptămâna viitoare cu un proiect de 
hotărâre, dacă considerăm că va fi necesar o să-l detaliem, în așa fel, încât 
pe infrastructura existentă a municipiului Brașov astăzi la instituțiile de 
cultură existente astăzi care sunt în subordinea Consiliului Local, să 
stabilim o zi în calendarul activităților culturale al Municipiului Brașov, ca 
una dintre zile să fie dedicată pentru asociații culturale ale anumitor etnii 
care sunt concetățenii noștri în municipiul Brașov. Condiția este ca aceste 
asociații să aibă posibilitatea să prezinte activități culturale și să se 
încadreze în calendarul acestor instituții pe care le finanțăm de la bugetul 
local. Sunt de discutat câteva detalii care cred eu că țin de procedură și de 
natură funcțională și să nu încurcăm pe ceilalți cu calendarul pe care îl au ei, 
și să blocăm anumite zile când spunem că se va întâmpla ceva, ce știu eu, 
un teatru maghiar care să vină să facă o expunere la Brașov și să ne trezim 
că nu vine, sau ce știu eu, de natură culturală pentru orice altă entitate care 
este discuție la nivelul municipiului Brașov, dar pentru ședința următoare 
vom propune un proiect de hotărâre spre aprobare consiliului local care să 
fie pus în aplicare la nivelul municipiului Brașov de către instituțiile de 
cultură din subordinea consiliului local.  

Strada…Augustin…  adiacentă altor drumuri pe care le-am luat și 
pe care dumneavoastră le-ați aprobat în consiliul local prin dare în plată cu 
fosta întreprindere Autocamioane Brașov este paralelă cu Calea București, 
face legătura între Platforma de autocamioane care intersectează cu strada 
din zona Lacurilor o să intre și acolo în amenajări… avem studiile de 
fezabilitate făcute, am rezolvat problema de natură juridică, adică sunt 
înregistrate în domeniul public al Municipiului Brașov, și o să facem 
intervenții pentru a facilita legătura din strada Poienelor până în zona 
Lacurilor, acolo se derulează și unele proiecte de investiții private, 
Dedemanul este într-o procedură avansată de autorizare a proiectului, a 
trecut și prin consiliul local în perioada trecută și încercăm să ne corelăm cu 
ce se derulează în zonă de către investitorii care au în plan investiții 
importante în zona respectivă. Strada care face legătura la rampa ecologică 
din drumul Tărlungeniului și care e rampa ecologică FINECO, a fost 
amenajată, a fost asfaltată, am redus încă o sursă de poluare cu particule de 
praf care erau în zonă ca urmare a exploatării cu mașini, cu autocamioane, 
de către activitățile din zonă, că acolo sunt și activități ale unor agenți 
economici  pe șantiere, este un drum în proprietatea municipiului Săcele și 
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în discuția cu domnul Primar Popa de la Săcele pe care am avut-o 
săptămâna trecută, acel drum a fost amenajat de către agenții economici din 
zonă care activează în arealul respectiv împreună…cu acești investitori s-a 
făcut această amenajare a drumului, pentru că tot praful din zona respectivă, 
datorită traficului afectau municipiul Brașov. Este bine că s-a făcut acest 
lucru, poate că s-au făcut lucruri în zonă pe care le vom gestiona împreună 
cu cei care sunt implicați în zona de activitate adiacente acestei străzi. 

O să vedem pe strada Molidului la ce vă referiți cu scările de acces 
din zonă și pentru că suntem în zonă cu anumite lucrări de infrastructură, o 
să includem în graficul de lucru și intervenția necesară la aceste trepte, 
aceste căi de acces de legătură în zona Școlii 25. 

Pe Andrei Mureșanu, aveți la punctul nr. 29 pe ordinea de zi exact 
acest proiect de hotărâre care actualizează indicatorii tehnico-economici 
tocmai pentru a executa după aceea partea de execuție a acestor lucrări, care 
sunt necesare la Andrei Mureșanu corp B, iar după ce Parcurgem procedura 
de astăzi,  vom vedea mai departe pașii pe care îi avem de făcut în acest 
sens. 

Zidul de la Aprily Lajos domnul Barabas vă poate da detalii, pentru 
că este la direcția tehnică la investiții și dumnealui s-a ocupat până acum de 
acest lucru.” 

Domnul Viceprimar – Barabas Laszlo: „Zidul de la Aprily Lajos 
este contract semnat, urmează să se execute”.  

Domnul Primar - George Scripcaru: „Procedural s-au făcut toți 
pașii necesari. Am răspuns cred că tuturor acestor necesități, folosesc 
prilejul acesta să vă transmit și dumneavoastră și opiniei publice din 
Municipiul Brașov și nu numai. Am transmis la prefectură înainte de 
ședință la celelalte instituții cu responsabilități în municipiul Brașov 
hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență care a fost luată ieri, 
în baza Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care 
alaltăieri s-a întâlnit și a instituit anumite măsuri și reguli care sunt necesare 
și pe raza Municipiului Brașov, respectiv în zone aglomerate, în zone cu un 
anumit impact, să se instituie măsura obligativității purtării măștii de 
protecție mască care are iun rol preventiv pentru a preveni răspândirea 
virusului, dar și pentru  a proteja pe cei cu care interacționează cetățenii, nu 
am propus Comitetului Local pentru Situații de Urgență să se aplice măsuri 
coercitive, de natură amenzi sau asemenea lucruri, mizând pe faptul că 
oamenii o să conștientizeze și o să înțeleagă necesitatea acestei care are un 
rol, repet, preventiv și de protecție pentru cetățeni și am apelat la 
înțelepciunea și la responsabilitatea oamenilor privind această măsură, se 
referă la stațiile auto, transportul public, în zone  aglomerate, autogări, 
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piețe, care sunt expuse din acest punct de vedere. În rest face de fiecare dată 
tot ceea ce trebuie și ce se stabilește la nivelul direcției de sănătate publică, 
la nivelul instituțiilor abilitate, care au un rol de coordonare și de decizii la 
nivelul autorităților publice responsabile,  așa cum am făcut până acum, 
vom face și în continuare. În rest, ține doar de noi că trebuie să înțelegem că 
trebuie să respectăm niște reguli, ca persoană, ca cetățean, și până la urma 
urmei ca și comunitate din acest punct de vedere. Mulțumesc  foarte mult, 
cred că am răspuns la toate interpelările. 

Vă propun ca în privința ordinii de zi să fiți de acord ca să îi dăm 
posibilitatea lui Charlie Ottley, cu care suntem în contact … până acum a 
avut un alt interviu la o altă televiziune, din câte am înțeles, la TVR 
România, să îi dăm posibilitatea să facă acest lucru, dar să intre și în contact 
cu dumneavoastră și să vă spun că după ce am avut data trecută acea 
prezentare, astăzi putem să vă prezentăm, și o să îi rog să facă acest lucru, 
am finalizat cele patru spoturi de promovare a municipiului și județului 
Brașov, Charlie Ottley cu echipa lui le-a lucrat în această perioadă și așa 
cum am spus, până la finalul lunii iulie vor fi finalizate, s-au făcut aceste 
lucruri, aceste spoturi sunt și în limba engleză, deci sunt subtitrate, sunt și în 
română, după ce le-am primit am avut o discuție și cu Consiliul Județean, și 
am stabilit un plan de comunicare, de promovare, pe ce înseamnă media 
națională și internațională. Știți bine, mai avem la nivelul Municipiului 
Brașov o taxă de promovare care a fost colectată anul trecut, această taxă de 
colectare în cuantumul pe care l-am reușit anul trecut să se colecteze, este 
sursa de buget pe care o vom lua în calcul la achiziția privind promovarea 
municipiului, județului Brașov, în plan național și internațional. și vreau Ca 
să-l rog pe Charlie Ottley să vă prezinte, și echipa lui, cărora le mulțumesc 
și pe această cale, să fim un pic de acord să ruleze cele patru clipuri pe care 
să le vizualizăm și după aceea să ne spună câteva cuvinte, iar 
dumneavoastră dacă aveți vreo întrebare să i-o adresați.”  
 

D-ra Oana întreabă dacă lasă  clipurile să ruleze și apoi să spună 
câteva cuvinte despre. 
 

Domnul Primar - George Scripcaru doreşte să  ruleze clipurile şi 
îi roagă pe colegii consilieri să fie de acord ca după aceea să intervină 
Marcel Heroiu de la Banca Mondială pentru punctul la care a făcut referire 
mai înainte, în interpelarea domnului Șovăială. 
 

D-ra Oana: ”În primul rând vreau să vă felicităm pentru această 
inițiativă și acest proiect și colaborarea pe care o aveți acolo cu consiliul pe 
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parte de promovare, această campanie… deci Charlie a considerat, și 
împreună cu dumneavoastră am zis că este un moment ideal să înceapă de la 
1 august, este pentru că turiștii din străinătate își programează vacanțele 
pentru anul următor în lunile septembrie, octombrie și noiembrie. Știm că 
situația acum poate pare puțin dificilă cu criza aceasta de Covid, dar la anul 
cu siguranță nu vom mai avea atâtea restricții sau vom avea un vaccin. Iar 
ceea ce se întâmplă acum prin  aceste clipuri difuzate de BBC va trezi 
interesul turiștilor străini să vină în țară și vor veni cu siguranță la Brașov în 
urma acestei campanii. Deci această sămânță plantată acum va aduce poate 
și în anul acesta, dar pentru anul următor probabil va dubla numărul de 
turiști”. 

Domnul  Charlie  Ottley: „Succesul campaniei anterioare, pe care 
am avut-o pe BBC, campania noastră de o lună de zile, pentru că atât am 
reușit să strângem atunci fonduri atunci pentru întreaga Românie, a dublat 
numărul turiștilor care au aflat de România ca destinație turistică, deci de la 
34% s-a ajuns la 78%, iar țara, ca și destinație sigură, cum este privită în 
ceea ce privește siguranța de a călători …deci ceea ce realizați 
dumneavoastră prin această campanie de trei luni de zile, a ajuns la un 
procent de 122%. Deci ceea ce realizați dumneavoastră acum prin această 
campanie de trei luni de zile, este ceea ce, probabil, chiar Ministerul trebuia 
să facă. 

Va fi cea mai mare campanie de promovare a Brașovului, dar și a 
României, pe plan internațional care s-a realizat până acum. Videoclipurile 
au fost făcute special pentru cei de la BBC, pentru 30 de secunde, pentru că 
ei au clar standardele de audiențe, ei știu cât… vizitatorii sau telespectatorii 
cât au ca și atenție, cât oferă pentru un clip, noi am încercat să facem 
clipurile pe secțiuni, pe cultură, pe meșteșuguri, pe aventură, pe natură, în 
așa fel, încât, pe de-a lungul acestor trei lunin de zile telespectatorii să nu se 
plictisească și să descopere mereu câte ceva nou despre Brașov. Sperăm că 
vă plac, sperăm să vă fie de folos, la sfârșitul acestei campanii, de 
asemenea, dacăî se realizează, cei de la BBC vor crea pe parcursul 
campaniei un sondaj, un chestionar, care va fi pus la dispoziția primăriei și 
consiliului, în care vom vedea clar efectele campaniei, ce înseamnă 
audiență… vor fi puse niște întrebpări în care cei de la BBC vor colabora cu 
echipele dumneavoastră, în care veți stabili un chestionar de trei – patru 
întrebări, targhetate pe ce vreți să știți. Spre exemplu, turiștii știau înainte de 
existența Brașovului sau nu? Cum percep Brașovul în urma campaniei? Ar 
dori să viziteze destinația sau nu? Deci pe lângă această campanie de 
difuzare, va exista și un chestionar care va fi pus la dispoziție și vom  putea 
lua pulsul campaniei.  



 11 

Charlie vrea să vă mulțumească în numele întregii țări, deoarece 
această situație acum afectează industria turismului foarte mult în țară și 
milioane de slujbe care depind de ea, și deoarece ministerul este puțin 
blocat momentan, ei nu au reușit să facă o asemenea campanie, iar ceea ce 
faceți dumneavoastră prin Brașov, în mod direct sau indirect ajută întreaga 
țară și efectele se vor vedea în anul următor. Din păcate, ar fi trebuit să se 
facă mult mai mult, dar mulțumită dumneavoastră, totuși, putem să ajutăm, 
pe lângă Brașov, și întreaga țară”. 

 
Domnul Primar - George Scripcaru: „…vreau doar să completez 

și să le spun doamnelor și domnilor consilieri că aceste spoturi, aceste 
videoclipuri, se vor derula atât la nivel național, avem o procedură în 
derulare pe care o vom finaliza astăzi sau cel târziu luni, suntem într-o 
discuție avansată datorită tot lui Charlie Ottley și echipei lui, am reușit să 
interacționăm pe plan internațional cu BBC Word, acolo va fi posibil și 
discuțiile care au avut loc până acum ne-au adus într-o situație bună, spun 
eu, și datorită echipei lui Charlie și a lui personal, pentru că a ajutat, din 
acest punct de vedere, ca și costuri, să ajungem într-o situație bună, am 
gândit că e bine să avem expunere pe BBC Word care are o acoperire 
internațională pentru Europa, America de Nord și Orientul Mijlociu ca și 
expunere, și eu cred că facem un lucru bun, pentru Brașov, pentru 
Transilvania, și ați văzut din derularea spoturilor, a videoclipurilor, că de 
fapt facem pentru România acest lucru și poate că n-ar fi rău ca la nivel  
guvernamental să se întâmple aceleași lucruri, și să se facă pentru România 
așa ceva, pentru că în perioada asta de pandemie pe care o parcurgem noi 
trebuie să facem acest fel de lucruri, nu să denigrăm, nu să ponegrim, și nu 
să transmitem o imagine negativă prin care să le spunem la oameni, la cei 
care sunt posibili vizitatori, să le spunem că la noi în Brașov e rău, la noi în 
Brașov e problemă și să fugiți de Brașov, cum din păcate fac unii care cred 
eu că au o abordare total anapoda.  

Mulțumesc încă o dată echipei întregi și lui Charlie Ottley pentru că 
ne-au ajutat foarte mult și de asemenea mă bucur foarte mult, și o să vedeți, 
nu știu dacă pot să spun, dar n-o să intru în detalii, cred că sunt anumite 
chestiuni care cred că sunt de natură personală, pe care Charlie și echipa lui 
le-au făcut pentru România, și după cum am văzut, imaginile pe care le-a 
lucrat pentru întâlnirea cu prințul Charles, care probabil că o să fie posibil 
de aflat în următoarea perioadă și sunt convins că nu pot eu să spun nimic 
mai mult din punctul acesta de vedere, poate că nu trebuia să spun nici acest 
lucru, Charlie, dacă am greșit, înseamnă că trebuie să mă opresc aici. 
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Domnul consilier - Arnold Ungar: „Eu aș vrea să spun numai 
două cuvinte, eu nu mă pricep în reclama, publicitatea pentru oraș și așa mai 
departe. Dar această inițiativă a domnului Primar este salutată de unii care 
se pricep, adică ziarul german care apare în România, a lăudat această 
inițiativă a Brașovului, pentru că nu contează cine a făcut inițiativa, noi știm 
că a făcut-o Primarul, dar inițiativa Brașovului, să fie popularizat în lume de 
către niște personalități în domeniu, care sunt recunoscuți ca specialiști, iar 
pe de alt parte, chiar și unii critici acerbi ai domnului Primar, cel puțin așa 
scria în ziarul german, apreciază această alegere, și sunt curios dacă acel 
critic acerb confirmă ce am spus eu acum. Mulțumesc!”    

Domnul consilier -  Macedonschi Cristian: „…eu sunt foarte 
pozitiv pentru promovarea turismului, hai să-l promovăm corect și să 
înțelegem că avem o situație complicată de care trebuie să trecem. Datorită 
vizitei din Germania a medicilor și a comunicării intensive, au scăzut 
săptămâna aceasta numărul de cazuri, și acesta e un lucru pozitiv și mă 
bucur că am reușit treaba asta. Îl felicit în primul rând pe Charlie și pe 
Oana…Mulțumesc, Charlie, pentru tot ce faci pentru orașul Brașov și 
pentru România, bineînțeles, este foarte important că promovezi Brașovul, 
capitala turistică a României și sunt foarte încântat că ai încheiat contractul 
acesta cu BBC, pentru că știu foarte bine BBC-ul, este foarte cunoscut în 
toată lumea.  

Sigur că e foarte importantă promovarea, dar trebuie să avem grijă 
și să menținem Brașovul sigur, fiindcă la ora asta în turism siguranța este pe 
locul întâi, și de aceea, repet, trebuie să facem comunicare, domnul Primar, 
să înțeleagă toată lumea, eu nu sunt negativ, știți bine, am pornit 
promovarea cu dor de Brașov…” 

Domnul Primar - George Scripcaru: „Mulțumesc și eu, că în 
sfârșit se spun lucruri corecte și bune și nu mai aruncăm cu vorbe din astea 
care creează panică și cred că trebuie să nu zădărnicim eforturile celor care 
vor să traseze un mesaj pozitiv și să spună despre Brașov lucruri corecte și 
frumoase și plăcute pentru România, până la urma urmei, așa că să nu ne 
contrazicem de la o frază la alta și să fim coerenți în ceea ce facem și în 
ceea ce spunem. Dacă mai sunt alți colegi, îi rog să o facă, dacă nu, să-i 
mulțumim lui Charlie, Oanei și întregii echipe care a făcut acest lucru și îi 
mulțumesc pentru parcursul pe care l-am avut până acum, referitor la ceea 
ce s-a arătat și s-a spus până în momentul de față”. 
 

Președintele ședinței -  domnul Oprică Adrian Florentin: “Aș 
dori eu să spun câteva cuvinte, mie personal aceste videoclipuri mi-au dat o 
stare de bine, felicit această campanie, este una dintre puținele campanii 
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care promovează Brașovul în afara Brașovului, restul sunt un pic de prisos, 
pentru că a promova Brașovul pe media locală și a dori să ai rezultate cred 
că nu este o chestiune foarte eficientă. Am foarte mare încredere în această 
campanie și în planul pe care ni l-a prezentat domnul Ottley. Vă 
mulțumesc!” 

 
Domnul Primar - George Scripcaru: „Așa cum Charlie a făcut 

lucrul acesta cu o echipă, să știți că și la nivelul Primăriei e similar acest 
lucru, pentru că și aici este tot la fel, o  echipă, care a fost implicată, care a 
gestionat acest parcurs, din Primărie, de la Agenția Metropolitană, Consiliul 
Județean, de asemenea, cu care am comunicat și am stabilit aceste lucruri 
împreună, ne-am consultat și au fost și propuneri pe care le-am avut, 
sugestii pe care le-am propus și Charlie Ottley le-a luat în calcul, a răspuns 
acestor necesități și a încercat să se creeze o imagine nu numai pentru 
municipiul Brașov, pentru întreg județul Brașov, pentru că ați văzut în 
aceste spoturi sunt imagini din județul Brașov și vrem să promovăm întreg 
județul Brașov, cu tot ce are el de atras și în acest fel, ca poartă de intrare a 
Transilvaniei, Brașovul cred că contribuie și la ce înseamnă imaginea 
României în plan internațional. Mulțumesc încă o dată și să mergem mai 
departe!” 
 

Domnul Marcel Heroiu -  Banca Mondială:”…Sunt onorat să 
particip din nou în ședința de consiliu, încerc să fiu expeditiv, mai ales după 
videoclipurile anterioare, e greu să fac o prezentare la fel de interesantă…O 
să încerc oarecum să vă ofer puțin context pentru cele trei scenarii de 
dezvoltare pentru Rulmentul pe care probabil le veți discuta în ședința de 
astăzi, și voi începe cu o veste pozitivă, în aceste vremuri destul de dificile. 
Banca Mondială a anunța oficial acum câteva săptămâni, că în 2019 
România a devenit oficial țară dezvoltată. Este un proces destul de 
anevoios, dar și un progres relativ rapid. Noi am făcut o mapare a zonelor 
care sunt dezvoltate și vedeți că principalele orașe din România sunt practic 
motoarele care au încurajat această dezvoltare. În mod evident, Brașovul 
este unul dintre aceste motoare. Ce se știe mai puțin este viteza cu care s-a 
întâmplat această schimbare, mă rog, sunt date de interes pentru tocilari de 
la Banca Mondială, mai puțin pentru omul de rând, dar dacă ne uităm la 
ritmul de creștere al Brașovului, vedem că a crescut mai repede decât 
Singapore, în perioada sa de boom economic. În mod evident, când o astfel 
de creștere se întâmplă așa de repede, este important ca reacțiile să fie la fel 
de rapide, altfel ne trezim cu efecte secundare neașteptate. Sunt localități 
precum Ghimbav, Cristian, sau Sânpetru, care au crescut într-un ritm și mai 



 14 

rapid. Dacă vă uitați pe date, numai din 2011 până în 2018 ritmul de 
creștere e amețitor. Și în această logică noi am făcut o propunere, mă rog, 
parteneriatul între Primăria Brașov și Banca Mondială a presupus mai multe 
livrabile cu propuneri pe mai multe paliere.  Aici vedeți o propunere pentru 
un plan de sistematizare a tramei stradale la nivel metropolitan. Având în 
vedere că Brașovul crește într-un ritm așa de rapid, trebuie să i se dea un 
schelet care să ghideze această creștere într-un mod sustenabil. Din fericire, 
Brașovul nu a făcut multe din greșelile pe care alte orașe, precum 
Bucureștiul sau Clujul le-au făcut, zonele  de extensie ale Brașovului s-au 
dezvoltat într-un mod mult mai sustenabil, noi sperăm ca această dinamică 
să continue și în anii următori.  

Motivul pentru care noi propunem să existe o gândire la nivel 
metropolitan, și proiecte precum trenul  metropolitan, sunt absolut vitale și 
e bine că ați venit cu această propunere, ați prins trenul, să spunem, și la 
propriu și la figurat, este că atunci când vine bunăstarea, să zicem apă, 
depinde cum direcționezi apa asta, și dacă ai un sistem de irigare ca lumea, 
poți să ai și recoltă cum trebuie, dacă n-ai  un sistem de irigare, în loc de 
recoltă, ai un teren inundat. De aceea este important să se gândească o 
structură și un mod, un schelet, pentru dezvoltarea Brașovului nu numai pe 
termen scurt și mediu, ci neapărat și pe termen lung. Noi am mai făcut 
câteva analize în lipsa datelor de cadastru și poate e important ca un proiect 
prioritar pentru zona metropolitană să se facă cadastrarea întregii zone, cu 
ajutorul colegilor de la APIA Brașov, cărora le mulțumim încă o dată,  am 
încercat să facem o analiză de pretabilitate a parcelelor construibile din zona 
metropolitană Brașov, și pe harta asta vedeți toate parcelele, și am făcut mai 
multe analize, pentru zone industriale și logistice, pentru noi hoteluri, sau 
pentru zone de servicii, office, retail, ș.a.m.d. Bineînțeles, nu vrem să ne 
uităm numai în afara Brașovului, și e important să avem grijă ca și parcelele 
din interiorul Brașovului să contribuie oarecum la performanța întregii 
zone, ce vedeți în harta asta sunt zonele mai importante identificate de 
colegi de-ai noștri, zone cu potențial de dezvoltare, și aici vedeți zona 
Rulmentul, una dintre cele mai importante zone din Brașov, avantajul 
acestei zone este că are o locație relativ bună, lângă o dezvoltare importantă 
făcută în anii trecuți, un alt element important este că bună parte a terenului 
este în proprietate publică., deci permit intervenții relativ rapid. și plecând 
de la aceste date, noi am propus trei scenarii de dezvoltare: primul scenariu 
propune o conservare a patrimoniului industrial existent acolo, a doua 
propunere este o abordare imobiliară ambițioasă care propune un focus mai 
mare pe partea de rezidențial, birouri ș.a.m.d., iar a treia propunere este un 
cartier verde, care să fie oarecum un pol, un nexus care probabil poate să 
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încurajeze dezvoltarea zonelor din jurul acestui cartier verde. Nu mai intru 
în detalii, pentru că probabil ați primit materialele legate de fiecare 
scenariu, o să trec repede numai printre aceste randări făcute pe fiecare 
scenariu în parte, în măsura în care sunt întrebări voi rămâne oarecum în 
ședință. Vă mulțumesc mult!” 

 
Domnul Primar - George Scripcaru: „ Mulțumesc și eu, Marcel 

Heroiu! Cred că e bine să rămâi în contact în ședință, până la votarea acestui 
punct, și nu numai, poți să rămâi și după aceea dacă îți face plăcere, este o 
propunere care a fost lucrată, și aici intrăm în detalii la punctul respectiv, cu 
consultanții băncii mondiale, ca și multe alte discuții pe care le-am avut cu 
echipa Băncii Mondiale și mă bucur că Marcel Heroiu a făcut o referire și la 
multe alte detalii și aspecte de natură economică și de natură investițională 
și de perspectivă din punct de vedere urbanistic, la nivelul zonei 
metropolitane, și așa este, noi gândim acest lucru ca și masterplan la nivelul 
zonei metropolitane, cu celelalte administrații publice locale din jurul 
Brașovului, odată cu demararea planului urbanistic general al Brașovului ca 
și procedură care astăzi este în achiziție, în execuție, va trebui obligatoriu și 
neapărat ca să conectăm celelalte localități într-un asemenea plan urbanistic 
general,  în așa fel, încât să corelăm cele două aspecte, e foarte important 
aici ca ceilalți actori principali, mă refer Consiliul Județean și celelalte 
primării din jurul Brașovului să își dorească și să își propună acest lucru, să 
sperăm că se va întâmpla acest lucru, pentru că este foarte important și din 
acest punct de vedere, cât de mult vor trece unii peste aceste interpretări, că 
vrea cineva de la Brașov să-i facă regulă, ce știu eu, într-o unitate 
adminsitrativ - teritorială, de lângă Municipiul Brașov, și Banca Mondială 
cred că va fi un partener în continuare care va putea să genereze discuții și 
consultări pe această temă și o să facem acest lucru în continuare, 
infrastructura, mobilitatea, accesibilitatea sunt principala noastră problemă 
care ne va preocupa în următoarea perioadă, pentru că fără asta nu putem să 
discutăm de o dezvoltare urbanistică sau de natură economică în următoarea 
perioadă și vedem acest lucru. Referitor la punctul 15, la care facem 
referire, vă propun ca să fiți de acord cu scenariul 3 pe care să-l luăm în 
calcul, preventiv am fost la ministerul fondurilor europene cu o echipă de la 
Brașov, formată din mai multe persoane și colegi din Primărie și de la 
Agenția Metropolitană, unde am discutat două proiecte care sunt pe ordinea 
de zi ambele. Acest proiect 15 își propune să genereze o reconversie urbană 
în zona la care se face referire, să accesăm fonduri europene pe axa de 
finanțare program operațional regional prin Ministerul Fondurilor 
Europene,  discuțiile premergătoare au fost făcute cu ministrul Marcel 
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Boloș, acesta este primul pas pe care trebuie să-l facem și să emitem o 
Hotărâre de Consiliu Local, ca după aceea să intrăm în detaliile care sunt 
necesare procedurile și să generăm un necesar de natură financiară care să 
fie accesat de către noi pentru tot ceea ce este de făcut acolo, pe această 
locație, și cred că în zona respectivă putem să spunem că avem în 
completare tot în perioada următoare locația unde a fost depoul de tramvaie 
care va completa necesitățile în acest areal, în această zonă, cu funcțiuni 
educaționale, grădiniță, școală sau parc sau zonă de mișcare sau de utilizare 
pentru cetățenii din zona respectivă, actuali și viitori, și acest amplasament 
la care facem referire de la Rulmentul, practic va genera, e o întreagă 
necesitate pentru întregul oraș, care va putea să fie accesată, utilizată de 
către cetățenii Municipiului Brașov și nu numai, și eu cred că întreaga zonă 
va fi reconfigurată din punct de vedere al unor activități care astăzi sunt 
acolo, dar cred că asta va genera o creștere din punct de vedere urbanistic, 
în zona respectivă care va răspunde unor necesități din zona respectivă, mai 
ales că dacă ne uităm înspre Sâmpetru, mai este un pic și nu se mai face 
diferența între Brașov și Sânpetru, pentru că acolo avem proiecte și P.U.Z.-
uri în zona respectivă, care sunt într-o anumită fază de derulare și de 
legătură la fel care îl aveți pe ordinea de zi astăzi, și care se referă la strada 
Narciselor, un proiect foarte important, care vine să completeze ceea ce face 
referire și acest punct 15 care este pe ordinea de zi. Detaliile le aveți în 
scenariile care v-au fost prezentate, dacă sunt întrebări, de-asta i-am, spus și 
lui Marcel Heroiu să rămână în contact și pentru colegii din Primărie dacă 
sunt detalii și întrebări, vă stăm la dispoziție, pentru doamnele și domnii 
consilieri”. 
  
 

 
PUNCTUL 15 

Proiect de hotărâre pentru reconversie zone abandonate în zone verzi - Zona 
industrială Rulmentul: Scenariul 3 din Strategia de Management al Activelor 
Brașov propus de Banca Mondială în cadrul Acordului de Servicii de 
Asistență Tehnică rambursabile privind Programul de Dezvoltare Urbană 
Brașov (P166263).  
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 2 abţineri – dl. 
Macedonschi şi dl. Şovăială şi 4 neparticipări. 
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ORDINEA  DE  ZI  SUPLIMENTARĂ 
 

(1) PUNCTUL  77 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al 
Municipiului Brasov" membrilor fondatori ai Consiliului Municipal 
Provizoriu Brasov, constituit in anul 1990. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 7, iar 
în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi un vot împotrivă – dl. 
Tărăbuţă. 
 
                                              ORDINEA  DE  ZI 

 
 

 PUNCTUL 1 
Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local al 
Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă 
spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 
2020 - 2021. 
 
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 şi o abţinere – dl. Barabas 
Laszlo. 
 

  
PUNCTUL 2 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
462/31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a 
majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile 
neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în 
categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul 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. 
 

  
    PUNCTUL 3 

Raport de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Asistență 
Socială Braşov, pe semestrul I 2020. 
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PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane 
Vârstnice.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
 
 PUNCTUL 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de tip Respiro pentru 
Persoane Vârstnice.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 
al serviciului social „Adăpost de Noapte”.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 

PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 
al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără 
Adăpost”.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi pentru şi o 
neparticipare). 
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 PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a 
proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 

 
 PUNCTUL 9 

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 289/2020 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 (24 voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 
 

 PUNCTUL 10 
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 
nr. 779/2018 privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii 
serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără 
Adăpost, republicată.  
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 
 

 PUNCTUL 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înscriere, 
departajare și transfer al copiilor în creşele aflate în subordinea Serviciului 
Public de Administrare Creșe Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
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Domnul consilier local - Ungar Arnold  nu  participa la vot la 

punctele 12 şi 56, de asemenea d-na consilier Durbacă nu va participa la 
vot la punctele 12 şi 56. 
 
  

 PUNCTUL 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de 
consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea 
reprezentării în dosarul nr. 1722/62/2020 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – d-na  
Donosă şi dl. Tărăbuţă, iar d-na Durbacă, dl. Ungar şi dl. Şovăială nu 
participă şi încă 2 neparticipări. 
 
  

 PUNCTUL13 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 324 
din data 28 iulie 2017, republicată, privind aprobarea preţului local ce va fi 
facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, 
pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare 
Braşov.  
 
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 o abţinere – dl. Şovăială 
şi 2 neparticipări. 

 PUNCTUL 14 
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Clubului 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 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă – d-na  
Donosă, dl. Macedonschi şi dl. Tărăbuţă, o abţinere - dl. Şovăială şi 2 
neparticipări. 
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 PUNCTUL 16 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov în 
cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentației 
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL 
CARTIER STUPINI, 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 unanimitate (23 voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția 
Locală Brașov, a echipamentelor care compun: Sistemul de securitate video 
mobil şi Camerele de supraveghere video achiziţionate pentru Comitetul 
Local pentru Situaţii de Urgenţă şi pentru Centrul Operativ cu Activitate 
Temporară”.  
 
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 şi 2 
neparticipări). 
 

 PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a construcţiilor - refugii de călători ca urmare a încetării, 
Contractelor de Asociere  nr. 3871/2005 şi 3872/2005.  
 
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 şi 2 
neparticipări). 
 

 PUNCTUL 19 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de Asociere privind 
dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar la nivelul Zonei 
Metropolitane 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 (23 voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
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PUNCTUL 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Modernizare 
străzi - strada Narciselor”.  
 
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 şi 2 
neparticipări). 
 

 PUNCTUL 21 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
629/31.10.2018, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Construire Grădiniță 
în zona Tractorul Coresi”. 
 
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 pentru şi 1 
neparticipare). 
 

 PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
481/22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
realizării obiectivului de investiţii "Eficientizarea energetică a clădirilor din 
Municipiul Braşov - Liceul Andrei Mureşanu, corp 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 (24 voturi pentru şi 1 
neparticipare). 
 
 

 PUNCTUL 23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul II 2020 
privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în 
Municipiul Braşov.  
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, 2 abţineri - dl. Tărăbuţă 
dl. Şovăială. 
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 PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. - Extindere imobil, 
schimbare destinaţie în spatii comerciale, birouri şi locuinţe, construire 
locuinţe colective, birouri, spaţii comerciale, amenajare parcări şi 
împrejmuire str. A. Iancu 40 - 42”, beneficiar PKC Real Estate Investments 
SRL. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru, s-au abţinut d-na Donosă 
şi dl. Macedonschi şi încă o abţinere. 
 
  

 
 PUNCTUL 25 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. - Utilaje, 
atelier, zonă tehnico-socială, etajare parţială interioară şi modernizare, 
renovare, recompartimentare, modernizare/renovare birouri existente, 
extindere birouri cu corp alipit P+5E cu destinaţia de birouri+locuinţe de 
serviciu, amenajare accese/teren parcări, împrejmuire şi organizare de 
şantier, str. Poienelor nr. 5 Braşov”, beneficiar S.C. Nova Pan 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 prelungire perioadă de valabilitate documentaţie 
“P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, B-dul Griviţei f.n. Braşov”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2015.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru, un vot împotrivă - dl. 
Şovăială şi o abţinere.  
 

 PUNCTUL 27 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164301 Brașov, nr. cad. 164301.  
 
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 28 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164027 Brașov, nr. cad. 164027. 
 
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 29 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164373 Brașov, nr. cad. 164373. 
 
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 30 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164512 Brașov, nr. cad. 164512.  
 
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 31 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164089 Brașov, nr. cad. 164089. 
 
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 32 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164072 Brașov, nr. cad. 164072. 
 
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 33 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 145817 Brașov, nr. cad. 145817. 
 
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 34 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161513 Brașov, nr. cad. 161513. 
 
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 35 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 20/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. 
cad. 127539, de la Mocanu Cristian și Mocanu Nicoleta-Mariana. 
 
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 36 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. 
cad. 127539, de la Talabă Claudiu și Talabă Anda-Dorina.  
 
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 37 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. 
cad. 127539, de la Tăbăcaru Cristian și Tăbăcaru Oana-Mihaela. 
 
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 38 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. 
cad. 127539, de la Isopescu Florin-Mihai și Isopescu Liliana.  
 
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 39 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. 
cad. 127539, de la Bria Constantin-Mihai și Bria Ancuța.  
  
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 40 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 20/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. 
cad. 127539, de la Prădan Florina-Daniela.  
  
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 41 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 334/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. 
cad. 127539, de la Voicu-Vulcăneanu Ioan.  
 
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 42 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. 
cad. 127539, de la Bahnaru Nicu, Bahnaru Adriana, Petrea George și Petrea 
Gabriela-Virginia.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 



 27 

PUNCTUL 43 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona viitoarei străzi 
Valeria Căliman.  
 
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 44 
Proiect de hotărâre privind privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 1, 
deţinut de Györke Gabor. 
 
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 45 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 6, 
deţinut de S.C. CASTRUM 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. 
 

PUNCTUL 46 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 22, deţinut de 
Cojocaru Călin. 
 
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 47 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3, 3c şi 
pivniţă, deţinut de Constantin Eugen.  
 
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 48 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 12, ap. 7, deţinut 
de Ungureanu Ovidiu şi Ungureanu Mihaela. 
 
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 49 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de 
concesiune privind cabinetul medical, servicii medicale medicină de familie, 
situat în Braşov, str. Zizinului nr. 86, sc. A, ap. 3.  
  
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 şi 2 
neparticipări). 
 
 

PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov 
în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire 
ansamblu de locuinţe colective, organizare de şantier, împrejmuire, str. 
Lungă nr. 182 Braşov”, iniţiat de numiţii Plămădeală Iurie şi Popov Ion. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – dl. 
Achim, dl. Şovăială şi 2 neparticipări. 
 

PUNCTUL 51 
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Braşov 
pentru proiectul “Modernizare locuinţă şi extindere - construire hol acces”, 
pentru imobilul situat în Braşov, str. Dragoş Vodă nr. 20, ap. 1 şi ap. 3, 
deţinute de Gridan Olimpia Mary.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
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PUNCTUL 52 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195 
din 27 martie 2020, privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 
privind închirierea /concesionarea bunurilor proprietatea 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 (23 voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 53 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Direcția de Asistenţă 
Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. 
Zizinului nr. 144. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 voturi pentru şi 3 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 54 
Proiect de hotărâre privind răscumpărarea de către Municipiul Braşov a 
bunurilor imobile construcţii, potrivit art. 7.2 lit. c) din Actul adiţional nr. 
310/28.11.2003 la Contractul     nr. 78 din 31.01.2002 încheiat cu S.C. 
OANCEA 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 20 voturi pentru, 2 abţineri – d-na Donosă, 
dl. Şovăială şi 3 neparticipări. 
 

PUNCTUL 55 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare şi exploatare a 
construcţiilor - refugii de călători din staţiile publice, operatorului de 
transport Societatea RATBV S.A, pe perioada delegării gestiunii serviciului 
de transport public local de călători prin curse regulate. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 voturi pentru şi 3 
neparticipări). 
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PUNCTUL 56 
Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între 
Biserica Evanghelică C.A. Bartolomeu, Municipiul Brașov și Grădinița cu 
Program Normal nr. 4 pentru imobilul unde unitatea de învățământ își 
desfășoară activitatea situat în Brașov, str. Școlii nr. 3. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (21 voturi pentru, nu participă 
d-na Durbacă, dl. Ungar şi încă 2 neparticipări). 

 
Domnul consilier - Macedonschi Cristian:„Domnule Președinte, 

am o interpelare la punctul nr. 55: este foarte important acest punct, dar 
trebuie să vă atrag atenția că există refugii de călători, stații, care nu au 
acoperiș și sunt în aer liber iar pe perioadă de ploaie nu sunt folosibile, și 
aici mă refer la stația din Poiana Mică, de vis-a vis de parcare, aceea nu are 
acoperiș, vă rog frumos să transmiteți, e și directorul de la R.A.T. aici, 
haideți să facem niște refugii și niște stații de călători moderne, și sigure, în 
care să stea feriți de ploaie, și de ninsoare și de vânt, cetățenii”. 

 
        Domnul Primar - George Scripcaru precizează că tocmai de aceea 
se face acest lucru astăzi, pentru că în planul de mobilitate al Municipiului 
Brașov, pe axele de finanțare prin care s-au accesat fonduri pentru 
transportul public, mijloacele de transport, autobuze electrice, hibrid sau 
troleibuze, axe, benzi dedicate pentru autobuze, piste de bicicliști și 
refugiile trebuie să fie reconfigurate unele dintre ele, pentru că sensurile 
unice sau sistematizările care se vor produce în următoarea perioadă 
datorită acestor proiecte de investiții, vor necesita reconfigurări și din acest 
punct de vedere, aceste refugii vor fi preluate de către RAT BV prin 
Hotărârea de Consiliu Local de astăzi, o parte dintre ele vor fi deja 
înlocuite, vor fi schimbate, altele vor fi reparate sau așezate așa cum trebuie, 
pentru că cei care s-au ocupat până acum aveau această obligație.  
 

Domnul consilier - Ungar Arnold anunţă că dintr-o eroare, la 
începutul ședinței a uitat să anunțe cum era legal, că nu participă la vot și la 
dezbateri la punctele 12 și 56 şi solicită consemnarea în procesul-verbal. 

 
Domnul Primar - George Scripcaru completează că la punctul 54, 

este o hotărâre de consiliu local prin care se reglează o situație patrimonială 
și juridică cu lichidatorul, este vorba despre Piața Oancea din Triaj, care va 
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fi dezafectată, sunt acele clădiri provizorii care se află într-o stare de 
nefuncționalitate. 

 Domnul Primar mai adaugă faptul că s-a ajuns și la un acord cu 
executorul, după ce s-a derulat procedura juridică în instanță, acele 
construcții provizorii vor fi dezafectate și acolo se va face un proiect de 
piațetă urbană pentru cartier, în așa fel, încât să existe un loc unde să poată 
să fie făcute amenajări din acest punct de vedere și pentru a răspunde unor 
necesități pentru cartierul Timiș - Triaj. Urmează să se întâmple acest lucru 
în perioada imediat următoare,  respectiv, etapa de dezafectare și după aceea 
împreună cu Direcția Arhitect Șef se va face o amenajare pe această locație. 

 
Președintele ședinței -  dl. Oprică Adrian Florentin „Aș dori să-i 

atrag atenția domnului consilier Macedonschi când mai face niște interpelări 
să se documenteze foarte bine, îi arăt în poză adăpostul din Poiana Mică și 
aici se vede foarte clar că există acoperiș, să nu mai inducă brașovenii în 
eroare”.  

Doamna consilier – Donosa Adina: „Domnule Primar, am înțeles 
că aveți în proiect o sistematizare a zonei de la Piața Astra, respectiv fosta 
stație…întrebarea mea este dacă se va dărâma o construcție ușoară, și dacă 
pentru sistematizare se va dărâma acea construcție care acum câțiva ani era 
o stație R.A.T., dacă nu mă înșel. Mulțumesc! 

Domnul Primar - George Scripcaru: „Da, așa este, acolo avem un 
proiect de sistematizare atât la intersecția Saturn cu Uranus și invers, Calea 
București – intersecție cu Uranus, deci șoseaua de legătură între B-dul 
Saturn și Calea București, de asemenea, printr-o sistematizare de circulație, 
aceste lucruri au fost discutate și cu Poliția Rutieră și cu celelalte instituții 
din comisia de circulație, face parte și din planul de sistematizare și de 
mobilitate al Municipiului Brașov, pentru fluența traficului și din benzi 
dedicate pentru autobuzele pe axa 4 cu bani accesați prin finanțare 
europeană prin Programul Operațional Regional, acolo odată oprea un 
troleibuz numărul 7… când era traseu de transport public în zona 
respectivă, de foarte mulți ani acest lucru nu se mai întâmplă, pentru că prin 
reconfigurarea transportului public acest lucru nu a mai fost structurat la 
locația respectivă, acea locație a avut un contract de închiriere cu 
Municipiul Brașov pentru o perioadă valabilă până în anul trecut, până în 
momentul de față nu mai există acest contract de închiriere, persoana 
respectivă juridică care funcționează astăzi acolo a achiziționat acest activ 
de la o altă persoană care deține și Orizont 3000 astăzi, sau o chestiune de 
genul acesta, am discutat cu persoana respectivă de două ori până acum, ne-
am întâlnit, sistematizarea de acolo afectează acea clădire, acea construcție, 
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fostă stație de călători care astăzi nu mai este stație, nu mai este refugiu de 
călători, stație în rețeaua de transport public, are o altă funcțiune, persoana 
respectivă a fost dusă într-o eroare de către cel care i-a vândut acel bun, din 
păcate zona se află în această situație astăzi, va fi afectată ca și 
sistematizare, însă după ce vom face ridicare topografică astăzi și vom 
stabili toate detaliile referitoare la această zonă ca și reconfigurare și 
sistematizare de circulație în zona respectivă o să încercăm să găsim o 
soluție pentru ca persoana juridică care funcționează acolo să-și găsească o 
rezolvare din acest punct de vedere, să vedem care e varianta, în ce fel, cum 
o să facem, poate translatăm… în toată zona respectivă și să-i dăm 
posibilitatea să funcționeze… am detaliat cu doamna și cu domnul respectiv 
care au fost în audiență…cunosc despre ce este vorba, o să încercăm să 
găsim o soluție pentru situația respectivă”. 

 
Domnul consilier - Ungar Arnold consideră că ar fi bine pentru 

cei care sunt acum  proprietari, să se găsească o soluție. 
 
 

 
PUNCTUL 57 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov, str. Hărmanului nr. 32.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 20 voturi pentru, o abţinere - dl. Şovăială şi 4 
neparticipări.  

 
 
PUNCTUL 58 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov, str. Basarabia nr. 31 A.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 20 voturi pentru, o abţinere - dl. Şovăială şi 4 
neparticipări. 
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PUNCTUL 59 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor 
situate în Brașov,B-dul Alexandru Vlahuță nr. 59.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 20 voturi pentru, o abţinere - dl. Şovăială şi 4 
neparticipări. 
 

       
     PUNCTUL 60 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 
situate în Braşov, zona Măgurele.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 20 voturi pentru, o abţinere - dl. Şovăială şi 4 
neparticipări. 
 

PUNCTUL 61 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Sânpetru, 
identificat în C.F. nr. 114269 Sânpetru.  
 
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, o abţinere - dl. Şovăială şi 3 
neparticipări. 

  
 
PUNCTUL 62 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Braşov, Poiana 
Braşov.  
 
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, o abţinere - dl. Şovăială şi 3 
neparticipări. 
 

PUNCTUL 63 
Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în Braşov, str. 
Pelicanului f.n.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru şi 3 neparticipări. 
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PUNCTUL 64 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Muzeul Județean de 
Istorie Brașov a unui bun imobil - Casa Sfatului, situat în Brașov, Piața 
Sfatului nr. 30.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 voturi pentru şi 3 
neparticipări). 
 

 
PUNCTUL 65 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unor imobile 
din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului 
Brașov.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 voturi pentru şi 3 
neparticipări). 
  

 
PUNCTUL 66 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, 
situat în Brașov, str. Banatului nr. 8, către Michailov Valerica. 
  
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, o abţinere - dl. Tărăbuţă şi 3 
neparticipări. 

 
 
PUNCTUL 67 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, 
situat în Brașov, str. Gării Noua nr. 15, către Dracea Răzvan Ioan și Dracea 
Larissa. 
  
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, o abţinere - dl. Tărăbuţă şi 3 
neparticipări. 
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PUNCTUL 68 
Proiect de hotărâre privind privind vânzarea directă a terenului aferent 
construcţiei, situat în Braşov, str. Matei Basarab nr. 39, către Sasu Adrian şi 
Neagu Mirela.  
  
 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, o abţinere - dl. 
Tărăbuţă şi 3 neparticipări. 
 

 
 
PUNCTUL 69 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, 
situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39, către Roman Cristina Elena.  
  
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, o abţinere - dl. Tărăbuţă şi 3 
neparticipări. 
 

PUNCTUL 70 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent unor spaţii cu 
altă destinaţie, situate în Braşov, str. Alexandru Vlahuţă nr. 59, către Mobila 
Sercom S.C.M.  
 
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, o abţinere - dl. Tărăbuţă şi 3 
neparticipări. 
 

PUNCTUL 71 
Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă 
nerestituite în natură în urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 3 abţineri - dl. Şovăială, dl. 
Macedonschi şi dl. Tărăbuţă şi 3 neparticipări. 
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PUNCTUL 72 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de servitute înscris asupra 
unor imobile situate în Brașov, B-dul 15 Noiembrie - str. Iuliu Maniu f.n.  
 
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, o abţinere - dl. Tărăbuţă şi 3 
neparticipări. 
 
 

PUNCTUL 73 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
774/2019 privind preluarea unui imobil situat în Braşov str. Agricultorilor 
nr. 2, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale 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 (22 voturi pentru şi 3 
neparticipări). 
 
 

PUNCTUL 74 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 334 din 31.03.2008, privind schimbarea destinației din locuințe 
sociale și de necesitate în locuințe a spațiilor situate în Brașov, str. Lânii și 
str. Vișinului. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 20 voturi pentru, 2 abţineri – d-na Donosă şi 
dl. Tărăbuţă şi 3 neparticipări. 
 

PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 891 din 10.12.2019 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 comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 voturi pentru şi 3 
neparticipări). 
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PUNCTUL 76 
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii "CNI" 
S.A. a terenului aferent obiectivului de investiţie "Construire Bază Sportivă 
Tip 1”, str. Carpaţilor nr. 64 B, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 voturi pentru şi 3 
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 
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