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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 AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 
DIN  DATA  DE 14 AUGUST 2020 

 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată 
pentru data de 14 august 2020, orele 10:30, anunţul de şedinţă fiind postat pe 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, absentând motivat domnul 
consilier Ciovică Octavian Eugen şi domnul viceprimar Barabas Laszlo. Doamna 
Secretar General precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 

 La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru şi domnul Viceprimar 
Mihai Costel.  
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare 
din data de 31 iulie 2020 

 
In continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local din data de 31 iulie 2020, care se aprobă cu 22 voturi 
pentru şi 1 abţinere ( două neparticipări). 

 
Aprobarea ordinii de zi suplimentare 

 
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 8 puncte şi se aprobă cu 21 de 

voturi pentru şi 2 abţineri (două neparticipări). 
 

Aprobarea ordinii de zi 
 

 Se supune la vot ordinea de zi cu 30 de puncte şi se aprobă cu 22 voturi pentru 
şi 1 abţinere (două neparticipări). 

 
                      * 

INTERPELĂRI 
 

Domnul consilier Ungar Arnold: „Aș vrea să fac o scurtă declarație politică, dar 
din conținut va reieși că vreau să salut că, în acești 4 ani în care am activat noi în 
Consiliul Local, am făcut administrație, și nu politică, în sensul că am judecat 
materialele după conținutul și forma lor, și nu după cel care a fost inițiatorul 
materialelor. Astfel, se explică faptul că majoritatea materialelor au fost aprobate în 
unanimitate. Unde a fost vot politic de desemnare a diferiților consilieri în tot felul de 
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comisii și comitete, acolo într-adevăr s-a votat politic, așa e și normal, că așa e și în 
consiliul acesta, un vot politic. Eu fac asemenea afirmație, gândindu-mă la alți ani în 
care am avut, din 1996 până în 2004, un consiliu local și un primar care erau într-un 
circ permanent și care n-a făcut cinste nici Primarului de atunci… și nici consilierilor, 
care au întreținut starea conflictuală între cele două tabere. De aceea, e de salutat că 
acest consiliu nu a căzut în patima politică, să-l atace pe Primar toată ziua, nici 
Primarul nu i-a atacat pe consilieri pe motive de orientare politică. Asta e o dovadă că 
totuși, consilierii locali ai Brașovului au evoluat. Eu cunosc evoluția consiliilor locale 
din Brașov și a Consiliilor Județene, din 1992, de când am făcut parte din acestea 
prima dată. Este un salt calitativ. Poate cei care sunteți prima dată aici, nu sesizați 
treaba asta, dar eu am sesizat, pentru că politica, de fapt, se face în Parlament, aici noi 
avem de rezolvat probleme, unele care par mărunte, altele care sunt mai complicate, 
dar ele se rezolvă pe baza legislației în vigoare, și pe puțini îi interesează, de fapt, cine 
este inițiatorul unor proiecte, iar dacă inițiatorul vine cu proiecte bune, cum s-a 
întâmplat în acești patru ani, nu văd care ar fi fost motivul să păstrăm o stare 
conflictuală. Într-adevăr, primele două ședințe au fost conflictuale, toți mai aveau în 
minte campania electorală.   

Acum, eu ce aș dori, ca om care cred că am cea mai mare experiență în 
administrația locală dintre cei de aici, eu aș dori ca și următoarea ședință pe care o mai 
avem, probabil, în septembrie, dacă se vor face alegerile în septembrie, va fi ultima, să 
păstrăm același climat, pentru că alegerile trec și oamenii rămân și atunci nu cred că ar 
fi cazul să transferăm campania electorală în ședința de consiliu local. Asta-i valabil 
pentru toți care participă de drept ca și consilieri sau primar, sau alții care participă la 
ședințele noastre în baza unor legi speciale. Aici nu e loc de campanie electorală, nu e 
terenul de box între primar și pretendenții lui, aceştia să se lupte unde vor, pentru că 
aici este ședința de consiliu local, în care noi hotărâm cum se vorbește, cine vorbește și 
cât vorbește, și cui nu-i convine nu are decât să nu mai vină la ședințele noastre, pentru 
că noi avem un regulament care a fost votat, controlat de prefect, care este în vigoare, 
și noi respectăm acel regulament, și toată legislația în vigoare, care spune că 
dezbaterile în Consiliul Local se fac între consilieri și Primar, nu între Primar și alți 
oameni sau între consilieri și alți oameni. Cei care vor să facă dezbateri de genul acesta 
nu au decât să scrie în continuare pe pagina de facebook ... Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Toro Tamas are două interpelări, ce se referă la instituțiile de 
învățământ și la spațiile de agrement. Ar dori să întrebe executivul, pe domnul Primar, 
în ce stadiu sunt lucrările de la Colegiul Meșotă. Proiectele sunt pentru eficientizarea 
energetică la sala de sport și la corpul A. Domnul consilier, doreşte să afle dacă au 
început lucrările și în ce termen se vor finaliza.  Referitor la Scoala Generală nr. 2 
doreşte să știe dacă au început lucrările de la corpul de legătură (care este între corpul 
A și B) şi dacă sunt șanse să se termine acestea până la începutul anului școlar. In 
continuare, domnul consilier Toro întreabă dacă se vor face și alte parteneriate pe 
fonduri elvețiene și care sunt unitățile de învățământ care vor fi implicate în aceste 
proiecte.  

Domnul consilier Serban Şovăială: “Prima problemă pe care vreau să o ridic 
este o recomandare către ... RATBV, cu privire la mașinile care pleacă din Schei. La 
ora actuală, un locuitor al Scheiului care are copii la Şcoala Generală nr.12, spre 
exemplu, și sunt destui, nu poate să-și trimită copiii cu autobuzul, pentru că trebuie sa 
facă un circuit extrem de lung prin oraș. Mașina 52 merge din Schei până pe 
Castanilor, și după aceea se întoarce la Livada Poștei, de unde se poate lua, eventual, 
un alt autobuz care să meargă pe Lungă, în jos. Având în vedere și faptul că, la un 
moment dat, se va deschide și AFI, care și-a tot amânat deschiderea, cei din Schei dacă 
vor să ajungă la AFI, n-au în această clipă o mașină care să îi ducă până acolo, 
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eventual se dau jos pe Castanilor și mai merg încă un kilometru până la AFI. Poate   s-
ar putea gândi împărțirea acestor mașini în așa fel, încât, una să meargă din Schei până 
în Livada Poștei, iar 52 în loc să întoarcă pe Carpaților, să fie prelungit până la 
Hidromecanica, și să se întoarcă de acolo în Livada Poștei, fiindcă numai un sistem din 
acesta cât mai coerent va atrage oamenii să folosească transportul în comun și să-i 
îndepărteze de la folosirea mașinilor personale. A doua recomandare, ar fi către 
domnul Primar, că văd că tot are un apetit deosebit în ultimul timp pentru oficierea 
căsătoriilor, dacă tot e covid-ul și tot avem parte de o vreme extraordinar de frumoasă, 
domnul Primar, poate ar fi interesant să creăm o soluție prin care să oficiem căsătoriile 
în parc, atâta timp cât vremea permite, în felul acesta lumea stă mai îndepărtată și cred 
că e și mai frumos și mai romantic pentru ei. In final, o întrebare, de data asta, ieri, la 
ședința de comisie, domnul Primar, v-am auzit explicând unor părinți de la polo 
motivele care au stat la baza închiderii … , mă rog, transformărilor care au loc la polo, 
și atunci ați explicat că suntem sub niște presiuni bugetare foarte mari legate de Covid, 
de deschiderea anului școlar, presiuni cu care sunt de acord, dar nu pot să nu mă întreb, 
presiunile acestea, totuşi, nu ne-au oprit să facem toată investiția aceia de sub Tâmpa, 
unde s-au scos trotuarele care oricum nu încurcau pe nimeni, că toți pietonii puteau să 
meargă pe oriunde, întrucât circulația era interzisă. Adică apreciez, aproape orice 
gândire cu privire la cheltuirea banului public, dar haideți să fim peste tot la fel de 
economi. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Macedonschi Cristian are mai multe interpelări. 
Prima interpelare se referă la statuia monument a Eroilor Martiri 1989. (domnul 

Necșoiu Marius, sculptorul, a trimis o adresă, şi domnul consilier specifică că nu a 
primit nici un răspuns şi că nu există nici un contract şi ar dori ca la comemorarea 
revoluției, această  statuie să fie finalizată). Ulterior, domnul consilier Macedonschi 
adresează o întrebare domnului viceprimar Mihai Costel, pentru o problemă legată de 
doamna Vlase. Domnul consilier Macedonschi arată că există o problemă mare cu 
Serviciul Salvamont, respectiv doamna Claudia Radu a fost numită directoare fără 
concurs. Dânsul explică că există nemulțumiri mari care au fost înaintate și la I.T.M, 
oamenii de acolo nu și-au luat banii pe orele suplimentare, pentru turele de noapte. O 
altă interpelare se referă la  sport, la echipa de polo. 

In continuare, domnul consilier Macedonschi se referă la panourile de informare 
pentru purtarea măștilor pe str. Republicii și Piața Sfatului. Intreabă de ce nu se putea 
face un panou cu ambele restricții. 

La finalul interpelărilor, domnul consilier Macedonschi Cristian, în calitate de 
cetățean al Brașovului și nemulțumit fiind de gestionarea pandemiei la nivelul 
municipiului, cere demisia domnului Primar. 

Domnul consilier Iulian Mara face o scurtă prezentare legată de locurile de 
agrement și de locurile de joacă amenajate în Municipiul Brașov. Este vorba de un 
total de 243 de astfel de locuri în Municipiul Brașov, respectiv de părculețe, locuri de 
joacă pentru copii de diverse vârste, de recreere, de fitness pentru adulți… problema 
este că de unele dintre aceste locuri de agrement,  abuzează, în special  tinerii, care de 
multe ori nici măcar nu sunt din zonele respective, ci pur și simplu vin de prin alte 
cartiere, consumând diverse băuturi. Se creează deșeuri, se consumă poate și alte 
substanțe interzise, se creează disconfort, pentru că de multe ori gălăgia și hărmălaia se 
prelungesc până târziu, în noapte, și locatarii sunt de multe ori îngroziți și amenințați 
de diverși indivizi. Se distruge mobilierul urban amplasat în zonele respective, şi 
doreşte să menționeze că o bună parte din aceste lucruri au fost constatate și în unele 
situații sancționate de către Poliția Locală, iar dânsul solicită aparatului de specialitate 
al executivului să analizeze posibilitatea, din punct de vedere juridic, și aici este vorba 
în primul rând de a nu încălca drepturile și libertățile cetățenilor, dar și din punct de 
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vedere tehnic amplasarea de sisteme de monitorizare video a acestor spații, cu 
precădere la 15 – 20 de astfel de parcuri și părculețe, unde se întâmplă asemenea 
fenomene. Ar dori să solicite Poliției Locale să își proiecteze un grafic de monitorizare 
al acestor locuri de agrement, în special după ora 21. În zonele respective, sunt 
amplasate  panouri unde este specificat clar Regulamentul de utilizare și de ocupare a 
acestor zone de agrement, categoriile de vârstă căreia i se adresează și inclusiv ora 
până la care pot fi accesate. 

Președintele ședinței -  domnul Oprică Adrian Florentin atrage atenţia că au 
fost niște interpelări  lungi, şi nu a fost cazul să intervină. 

Domnul consilier  Ungar Arnold: 
„Eu vreau să fac o precizare, pornind de la vorba strămoșilor noștri, „amicus 

plato, sed magis amica veritas”. Cu alte cuvinte, mi-e prieten Macedonschi, dar mai 
prieten mi-e adevărul. În acest sens, vreau să-i atrag atenția prietenește că domnul 
președinte de ședință nu era membru de consiliu local în perioada 1996 – 2004. Iar, în 
ceea ce privește părerile pe care le-a exprimat în legătură cu domnul Primar Scripcaru, 
acestea sunt părerile dânsului personale, nu mi le însușesc absolut deloc, iar nici Forul 
Democrat German nu a mandatat pe nimeni să-i ceară Primarului Scripcaru demisia. 
Că are forul alți candidați, asta e altceva, dar nu cerem demisia ca forum. Dânsul ca și 
cetățean al Brașovului are dreptul la opinie, eu îi respect opinia, chiar dacă nu sunt de 
acord cu el.  

Domnul Primar George Scripcaru,  răspunde interpelărilor. 
Referitor la interpelarea domnului consilier Mara Iulian, domnul Primar va 

analiza împreună cu Poliţia Locală posibilitatea amplasării de sisteme de monitorizare 
video în aceste spaţii. Pentru toti cei care sunt prezenti, domnul Primar face o precizare 
în sensul că, în starea de urgenţă sau de alertă nu se fac concursuri pentru angajare, nu 
se pot susţine interviuri. Domnul Primar, explică că domnul director de la salvamont a 
iesit la pensie, de aceea doamna Radu a preluat activitatea curentă, specificând că va fi 
un concurs, va fi o procedura legală care se va derula, la momentul oportun. Cu referire 
la doamna Vlase a fost în audiente, propunerea dansei nu a îndeplinit nici un procent, 
de aceea doamna Vlase va lua legatura cu proiectantul respectiv, care a înaintat un 
concept, urmând să se stabilească paşii procedurali. 

In continuare, vorbeşte de ordinea de zi suplimentară, un proiect de hotărâre 
pentru acordarea necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele 
defavorizate de pe raza Municipiului Braşov. In Municipiul Braşov, s-a întrunit 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi s-a hotărât să se distribuie măşti de 
protecţie pentru persoanele vulnerabile, prin Direcţia Asistenţă Socială, conform 
prevederilor legale.  

Pentru domnul consilier Şovaială, amenajările se fac pentru oameni, explică 
domnul primar George Scripcaru, reparaţiile sunt o necesitate, lucrările sunt justificate. 

Domnul Primar face referire la rectificarea bugetară care echilibrează bugetul şi 
ajustează cheltuielile în funcţie de necesităţi, arată că trebuie reduse anumite cheltuieli, 
iar deschiderea şcolilor trebuie făcută altfel decât s-a aprobat bugetul, deoarece 
achiziţionarea acestor produse schimbă cheltuielile. Sugestiile referitoare la transport 
sunt justificate, de aceea domnul Primar va ţine cont de acestea şi le va discuta 
împreună cu Societatea RATBV, modificând traseele în funcţie de necesităţi. Referitor 
la oficierea căsătoriilor, domnul Primar este în asentimentul domnului consilier 
Şovăială, explicând că este o chestiune de zile până se vor oficia căsătorii în Parcul 
Titulescu. 

Pentru domnul consilier Toro Tamas, domnul Primar, explică că, elementele de 
structura de la Scoala Generală nr. 2 erau foarte vechi, de aceea s-a reanalizat proiectul 
şi de aceea termenul s-a decalat ca urmare a acestor constatări. 
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 In acelaşi timp, domnul George Scripcaru, atrage atenţia şi asupra pasajului 
Fartec, deoarece grinzile au fost afectate de rugină, s-a măcinat  cimentul şi au fost 
afectate şi  elementele de infrastructură. Spaţiile de agrement sunt refăcute…Pentru 
proiectele cu elveţienii, domnul viceprimar Mihai Costel e rugat să dea detalii. 

Domnul Viceprimar Mihai Costel precizează că, Municipiul Braşov are o 
imagine bună în ceeea ce înseamnă unitatea de implementare, iar domnul ambasador al 
Elveţiei a vizitat Braşovul, urmând să semneze acordul de cooperare elveţiano-român. 
Ulterior Municipiul Braşov va depune proiecte atât în domeniul educaţiei cât şi în 
domeniul termoficării. 

Domnul Primar, informează că va intra în dezbatere publică pentru 30 de zile, 
proiectul pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.159/2008 
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si executarea serviciului de 
transport în regim de taxi si de transport în regim de închiriere, în Municipiul Brasov.  

Având în vedere măsurile de ameliorare a calității aerului propuse în cadrul 
Planului integrat de calitate a aerului în scopul reducerii poluării și încadrării 
concentrațiilor de poluanți în limitele stabilite de legea privind calitatea aerului 
înconjurător, care vizează reducerea emisiilor, se propune modificarea regulamentului, 
în principal în ceea ce priveşte acest aspect. În contextul actual, de minimizare a 
emisiilor poluante în atmosferă, trebuie adoptate măsuri pentru promovarea unui 
transport public în comun sustenabil, ce trebuie aplicat în perspectivă şi transportului 
în regim de taxi. Au fost luate în ultima perioadă, măsuri de înlocuire parţială a 
parcului de autobuze existent, cu vehicule nepoluante–electrice. Începând cu  2021, se 
propune ca autovehiculele care vor intra în activitatea de taximetrie să nu aibe norma 
de poluare mai mică de Euro VI. Ca urmare, un număr de 268 autovehicule cu norma 
de poluare Euro IV ar trebui să fie înlocuite. Luând în considerare prevederile legii  
privind promovarea transportului ecologic,  începând cu anul 2020, societăţile de taxi, 
vor achiziţiona mijloace de transport călători acţionate prin motoare cu propulsie 
electrică, tehnologii verzi. 

 
PUNCTELE   SUPLIMENTARE 

ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI 
 
                                                                                     

(1) PUNCTUL  31 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă 
juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar nr. 9815/197/2019 
aflat pe rolul Tribunalului Braşov  
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri (4 neparticipări la vot). 
 

(2) PUNCTUL  32 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă 
juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar nr. 1881/62/2020 
aflat pe rolul Tribunalului Braşov  
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă şi 2 abţineri. (4 neparticipări la vot). 
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(3) PUNCTUL  33 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat in Brasov, Calea Fagarasului 
nr. 29A 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 

(4) PUNCTUL  34 
Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Municipiului Braşov şi Grupul 
Educaţional Elveţian Winsedswiss în domeniul educaţiei şi al învăţământului 
profesional tehnic dual în domeniul ospitalităţii. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

(5) PUNCTUL  35 
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.152/2006 privind reglementarea 
staţionării şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor, 
republicată. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. 

 
(6) PUNCTUL  36 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.875/2019, 
republicată,  privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru 
contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr.144.  
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 

(7) PUNCTUL  37 
Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 314/30.06.2020 
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”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 

(8) PUNCTUL  38 
Proiect de hotărâre pentru acordarea necesarului de măşti de protecţie pentru familiile 
şi persoanele defavorizate de pe raza Municipiului Brașov, ca măsură de limitare a 
răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
 

In timpul şedinţei, Cristian Macedonschi a apărut cu o poză în spate, pe care 
scria Demisia, fiind rugat, de presedintele şedinţei domnul Oprică Florentin Adrian, să 
renunţe la acest banner. Când a fost rugat să renunţe la acest afiş, domnul consilier 
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Macedonschi a propus un târg: “Domnule Primar, dacă vă daţi dumneavoastră demisia, 
îmi dau şi eu demisia”. 

  
Domnul Primar anunţă retragerea punctului 5 de pe ordinea de zi. 
  
In acelaşi timp, informează că important pentru Braşov este parteneriatul cu 

elveţienii, cu asociaţii în domeniul Horeca, deoarece se doreşte, un protocol pe 
sistemul şcolii Kronstadt. 

Referitor la măşti, aceste prevederi sunt stipulate într-o ordonanţă de urgenţă 
care se referă la un anumit set de criterii şi menţionează că au fost discuţii cu Direcţia 
de Asistenţă Socială, cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi cu Comitetul 
Local pentru Situaţii de Urgenţă, venind cu propuneri pentru a răspunde necesităţilor 
oamenilor din municipiu. 

 
 ORDINEA DE ZI  

 
PUNCTUL 1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - 
august 2020 

 
Art.1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Brașov pe anul 2020, în sumă 
de 857.853,03 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.369.676,56  
mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.084.790,83 mii lei - credite bugetare, 
astfel: 
 
- pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 597.259,78 mii lei și 
cheltuielile în sumă de 597.259,78 mii lei - credite bugetare. 
 
- pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 260.593,25 mii lei, iar 
cheltuieli sunt în sumă de 1.369.676,56 mii lei - credite de angajament și în sumă de 
487.531,05 mii lei - credite bugetare;  
 
Excedentul total al bugetului local al Municipiului Brașov, conform HCL nr. 2 / 
31.01.2020 privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 
2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 
mii lei, cuprins la partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare.  
 
     Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole 
şi alineate se regăsește în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul local, pe anul 2020, în sumă de 179.772,90 mii lei la partea de 
venituri iar la cheltuieli în sumă de 101.936,21 mii lei - credite de angajament și în 
sumă de 198.611,51 mii lei - credite bugetare, astfel: 
 
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 148.015,96 mii lei, iar 
cheltuielile sunt în sumă de 154.865,54 mii lei - credite bugetare;  
 
Excedentul secţiunii de funcţionare, conform HCL nr. 3 / 31.01.2020 privind utilizarea 
excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul 
Municipiului Braşov, este de 6.849,58 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli. 
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- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 31.756,94 mii lei, iar 
cheltuielile sunt în sumă de 101.936,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 
43.745,97 mii lei - credite bugetare;  
 
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform HCL nr. 3 / 31.01.2020 privind utilizarea 
excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul 
Municipiului Braşov, este de 11.989,03 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli. 
 
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 rămâne la 
nivelul aprobat prin HCL nr.81/20.02.2020. 
 
Art.4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi 
serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe 
anul 2020,  astfel: 

 
 

Municipiul Braşov  anexa nr.3 
Direcția Fiscală Brașov anexa nr.4 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Braşov 

anexa nr.5 

Poliţia Locală Braşov anexa nr.6 
Club Sportiv Municipal Corona Braşov anexa nr.7 
Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov anexa nr.8 
Filarmonica Braşov anexa nr.9 
Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov anexa nr.10 
Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov anexa nr.11 
Direcţia de Asistență Socială Braşov anexa nr.12 
Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov anexa nr.13 
Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi Parking Braşov anexa nr.14 
Grădina Zoologică Braşov anexa nr.15 
Serviciul Public Local de Termoficare Braşov anexa nr.16 
  

Art.5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate 
integral din bugetul Municipiului Braşov și din venituri proprii pe anul 2020, astfel: 

 
Grădiniţa cu program prelungit nr.2 Braşov anexa nr.17  
Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Braşov anexa nr.18  
Grădiniţa cu program prelungit nr.5 Braşov anexa nr.19  
Grădiniţa cu program prelungit nr.7 Braşov anexa nr.20  
Grădiniţa cu program prelungit nr.8 Braşov anexa nr.21  
Grădiniţa cu program prelungit nr.11 „Căsuţa Bucuriei” Braşov anexa nr.22  
Grădiniţa cu program prelungit nr.14 Braşov anexa nr.23  
Grădiniţa cu program prelungit nr.18 „Dumbrava Minunată” 
Braşov 

anexa nr.24  

Grădiniţa cu program prelungit nr.22 „Micul Prinţ” Braşov anexa nr.25  
Grădiniţa cu program prelungit nr.23 „Dinţișori de lapte” Braşov anexa nr.26  
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Grădiniţa cu program prelungit nr.25 „Lumea copiilor” Braşov anexa nr.27  
Grădiniţa cu program prelungit nr.34 Braşov anexa nr.28  
Grădiniţa cu program prelungit nr.35 Braşov anexa nr.29  
   
Şcoala Gimnazială nr.2 „Diaconu Coresi” Braşov anexa nr.30  
Şcoala Gimnazială nr.3 „Gheorghe Lazăr” Braşov anexa nr.31  
Şcoala Gimnazială nr.5 Braşov anexa nr.32  
Şcoala Gimnazială nr.11 „Ştefan Octavian Iosif ” Braşov anexa nr.33  
Şcoala Gimnazială nr.13 Braşov anexa nr.34  
Şcoala Gimnazială nr.19 Braşov anexa nr.35  
   
Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov anexa nr.36  
Colegiul Naţional „Unirea” Braşov anexa nr.37  
Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil” Braşov anexa nr.38  
Colegiul Naţional „Johannes Honterus” Braşov anexa nr.39  
Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov anexa nr.40  
Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov anexa nr.41  
Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ” Braşov anexa nr.42  
Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov anexa nr.43  
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov anexa nr.44  
Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov anexa nr.45  
Liceul cu Program Sportiv Braşov anexa nr.46  
Liceul Vocaţional de Arte Plastice „Hans Mattis-Teutsch” Braşov anexa nr.47  
Liceul Vocaţional  de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov anexa nr.48  
Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov anexa nr.49  

 
Art.6. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare 
din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii și 
bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr.50.01-50.05, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică – Serviciul Buget–CFP, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Se supune la vot integral, la final, pentru că aşa e pe formular. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului 
Braşov la data de 30.06.2020.  

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 3 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea 
locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov.   
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 4  şi 5 iar în urma votului a fost 
aprobat cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere. 

 
 PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale 
utilizate în anul 2020.   

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 4  şi 5 iar în urma votului a fost 
aprobat cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere.(şi o neparticipare). 

 
 PUNCTUL 5 - RETRAS 

Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul 
Brașov, str. Zizinului nr. 144.   

  
 PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind Calea Verde a Municipiului Brașov - Conectarea ariilor 
majore de teren prin soluții de transport ecologic.  

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6 iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate.  
 

Urmează prezentarea Proiectului privind Calea Verde a Municipiului Braşov- 
Conectarea ariilor majore de teren prin soluţii de transport ecologic. 

 
 PUNCTUL 7 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a „Dispozitivului mobil de 
supraveghere a traficului rutier, cu măsurare și înregistrare a vitezei autovehiculelor 
prin utilizarea camerei video și a undelor laser”.   

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6 iar în urma votului a fost 
aprobat cu 20 voturi pentru şi 2 abţineri (şi 3 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de oportunitate pentru fundamentarea 
modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente 
fitosanitare în Municipiul Braşov”, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii 
serviciilor de deratizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a 
contractului-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, 
dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6 iar în urma votului a fost 
aprobat cu 20 voturi pentru şi 2 abţineri. (şi 3 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți realizării obiectivului de investiții Asigurare Protecție Perimetrală 
Colegiul de Științe Grigore Antipa.   
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6 iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. (22 voturi pentru şi 3 neparticipări). 
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 PUNCTUL 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți realizării obiectivului de investiții Asigurare Protecție Perimetrală 
Școala Gimnazială nr. 11.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6 iar în urma votului a fost 
aprobat cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere. (şi 3 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți realizării obiectivului de investiții Asigurare Protecție Perimetrală 
Școala Gimnazială nr. 13.  

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6 iar în urma votului a fost 
aprobat cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere. (şi 3 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți reabilitării fațadelor imobilelor din Municipiul Brașov locuite de grupuri de 
persoane aflate în nevoie socială.   

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6 iar în urma votului a fost 
aprobat cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere. (şi 3 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 13 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire case de 
locuit cuplate, alee de deservire, parcare, împrejmuire şi organizare de şantier, Calea 
Feldioarei f.n. Braşov”, beneficiar S.C. Trepte S.R.L.   
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 2  şi 5 iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. (22 voturi pentru şi 3 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 14 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire moteluri, 
str. Mălinului 14 H Braşov”, beneficiari Ciobanu Adrian şi Ciobanu Olesea.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 2  şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere.  (şi 3 neparticipări). 
 
 

 PUNCTUL 15 - RETRAS 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.Z. - Centru comercial 
parter, str. 13 Decembrie f.n.” 
   

      PUNCTUL 16 - RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobare „P.U.Z. - Construire locuințe colective și dotări 
anexe, birouri, comerț și logistică și realizarea tramei stradale, str. Institutului f.n.”   

  
 

 PUNCTUL 17 
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Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 697 din 
15.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, completată de Legea 
nr. 166/2016 pentru zona de protecţie de arhitectură a Municipiului Braşov.   
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 2  şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate.  
 
 

 PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 698 din 
15.11.2018 privind aprobarea programului pilot pentru procedura de implementare a 
Legii nr. 153/2011, completată de Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a 
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru zona de protecţie a monumentelor 
istorice şi pentru zone construite protejate în Municipiul Braşov.   

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 2  şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

 PUNCTUL 19 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 163530 Brașov, nr. cad. 163530.   

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

 PUNCTUL 20 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei 
de 2/16 din terenul înscris în C.F. nr. 107377 Brașov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 
10903/3/1/1/2/9 de la Rusu Petru, Rusu Nina și Cojocaru Ana-Maria.   
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

 PUNCTUL 21 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
ansamblului statuar “Frații Lapedatu”.   
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

 PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 7, ap. 5, deţinut de Teaci Petru şi Teaci 
Andrei-Pavel.   
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

 PUNCTUL 23 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov str. Castelului nr. 42 - 44 ap. 9, pivniţă ap. 9 (B14), SAD 5, 
SAD 6, SAD, 7 şi SAD 8, deţinut de Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-
Dorinela și Nippert Ingrid-Maria-Ursula.   
  



13 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
 

 PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre pentru revocarea dreptului de dare în folosință gratuită către A.N.L. 
a terenului situat în Braşov, str. Pașcani f.n., în vederea construirii de locuințe, acordat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2009, republicată.   
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 19 voturi pentru, 2 abţineri şi 4 neparticipări. 

 
 PUNCTUL 25 

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conţinutul Hotărârii 
Consiliului Local nr. 874/10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele 
încasate cu titlu de chirie de către S.C. RIAL S.R.L.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 5  şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 19 voturi pentru  2 abţineri şi 4 neparticipări. 

 
 PUNCTUL 26 

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor terenuri str. Timiş - Triaj.   
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1  şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 27 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului incheiat intre Municipiul Brasov, 
Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov,  Biserica Evanghelica CA din Romania- 
Parohia Brasov, Forumul Democrat al Germanilor din judetul Brasov in scopul 
promovarii invatamantului in limba germana materna. 
 

Domnul consilier Arnold Ungar precizează că minorităţile germane sunt 
reprezentate de biserica evanghelică şi nu de Forul German. Totodată, solicită reluarea 
lucrărilor de reabilitare a curţii Colegiului Honterus, în faţa Bisericii Negre, chiar dacă 
sunt  impedimente de ordin legal, poate ar putea fi găsite soluţii. 

Domnul consilier Macedonschi solicită de asemenea, reabilitarea curţii Bisericii 
Negre, atât de vizitată de turişti. Totodată, propune înfiinţarea unor clase de liceu pe 
str. De Mijloc, la Scoala Generală nr.12, pentru a descongestiona Colegiul Honterus. 
Terenul de sport este parte a acestui acord şi domnul Macedonschi, înaintează o 
recomandare ca acesta să fie folosit după orele de curs, după modelul altor mari oraşe. 

Domnul Primar subliniază că această curte a bisericii este proprietate privată a 
bisericii şi a participat la multe discuţii cu reprezentanţii pentru a realiza proiecte de 
reabilitare, dar acestea nu s-au concretizat. In acelaţi timp, domnul Primar explică că 
numai cu decizia bisericii (cu acordul şcolii şi a Municipalităţii) se pot derula activităţi, 
pe terenul de sport. Există un parteneriat cu Banca Europeană, care se referă la toate 
imobilele care sunt proprietatea bisericii pentru reabilitare, în următoarea perioadă, 
arată domnul Primar. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1  şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

 PUNCTUL 28 
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Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie, asupra terenului situat 
în Braşov, str. Crinului, în favoarea proprietarilor construcţiei.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1  şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 29 

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică privind imobilul situat în Braşov - str. Argintului.   
   Domnul Primar George Scripcaru spune că str. Argintului din cartierul 
Tractorul va fi preluată în domeniul public al Municipiului Braşov, apoi vor fi făcute 
intervenţii pentru infrastructură. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1  şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

  
 PUNCTUL 30 

Proiect de hotărâre privind cooperarea cu comunitățile minorităţilor naționale din 
Municipiul Brașov pentru desfășurarea de evenimente culturale prin utilizarea 
infrastructurii culturale aparţinând Municipiului Braşov. 
 

Referitor la acest punct, domnul Primar arată că în cazul Braşovului care 
reprezintă un mediu cultural multietnic, alături de populaţia românească majoritară 
traiesc comunităţi minoritare autohtone având propria identitate culturală. In cazul 
Braşovului comunităţile minoritare autohtone sunt: comunitatea germană, comunitatea 
elenă, a evreilor şi comunitatea maghiară. Acestea nu beneficiază de infrastructură 
proprie pentru organizarea si desfăşurarea evenimentelor culturale de amploare şi de 
aceea este oportună asigurarea unor spaţii pentru astfel de manifestări. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile nr. 1, 4, 5  şi 7, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
         Preşedintele şedinţei - domnul Oprică Florentin-Adrian declară lucrările şedinţei 
încheiate. 
          
         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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