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        R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

           BRAŞOV 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului Local Braşov 

din data de   06 iulie  2012 

 

               Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 

data de 06 iulie 2012 orele 16.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, din B-dul 

Eroilor nr. 8, anunţul de şedinţă fiind postat pe site-ul instituţiei şi publicat în 

ziarul “Transilvania  Expres” în data de  03 iulie  2012. 

 

             Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 25, absentând motivat 

domnii consilieri: dl consilier Braun Werne  şi  dl consilier Toro Tamas, precizând 

că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.  

  La şedinţă participă şi domnul Primar – George Scripcaru. 

 

    Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare sunt  înscrise 27 de puncte şi 3 

suplimentare. 

              Se supun analizei şi aprobării punctele  introduse  pe ordinea de zi. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu  mulţumeşte şefilor de servicii 

de specialitate, precum şi reprezentanţilor acestora, cei care au participat la 

comisiile de specialitate din ziua anterioară şi îi invită pe toţi şefii de servicii de 

specialitate să nu mai lipsească de la întâlnirile comisiilor. 

  Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu    aduce la cunoştinţa domnului 

Secretar, ca orice Hotărâre de Consiliu Local să nu mai fie modificată din punct 

de vedere al titulaturii şi se referă la comisiile de specialitate pentru care au  
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aprobat 7 comisii într-o anume titulatură, iar ieri în comisie s-a sesizat că există 

alte denumiri la comisii. Pentru  acestă şedinţă pe ordinea de zi sunt  înscrise 27 

de puncte şi 3 suplimentare, respectiv, punctele 2, 3 şi 4 l-a solicitarea comisiilor 

de specialitate se amână. 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu  doreşte să supună la vot 

ordinea de zi. 

 

Domnul Primar- George Scripcaru      precizează  că a propus o ordine de 

zi şi conform procedurilor legale, Primarul propune, Primarul poate să propună şi 

invers şi doreşte să se, menţină aceste puncte pe ordinea de zi pentru că sunt 

foarte importante din punct de vedere al unor etape care trebuie să fie derulate 

sunt trei, iar un proiect important pentru zona Braşov, “Transilvania 

Motorland”este un proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al 

Zonei Metropolitane Braşov ,este un proiect cu finanţare europeană de 20 şi ceva 

de milioane de Euro, a urmat toate  procedurile care au fost necesare până acum 

şi sunt într-o situaţie în care trebuie să se dea un răspuns tot procedural în 15 zile, 

iar dacă nu există posibilitatea să se facă acest lucru în termenul respectiv, se 

intră într-un impas în următoarea perioadă, iar dacă se doreşte altfel, urează 

succes. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu    informează că,  comisiile 1, 

4 şi 5 pentru punctele 2, 3 şi 4 au solicitat amânare întrucât nu existat timpul 

necesar pentru studiu şi propune să se supună la vot în plenul Consiliului Local 

sau să se parcurgă fiecare punct în parte şi întreabă  dacă sunt interpelări. 

Domnul consilier Gabor Alexandru  Adrian  precizează că trebuie să se 

supună toate punctele la vot şi se va vedea dacă se amână sau nu se amână, 

întucât legea şi Regulamentul Consiliului Local precizează că se supun la vot aşa 

cum este convocarea făcută. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu    supune la vot ordinea de zi, 

iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 
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Interpelări: 

 

Domnul consilier Leonte Cătălin      informează că în ziua anterioară s-au 

prezentat la comisiile de specialitate, iar proiectele de hotărâre au fost puse la 

dispoziţie doar în momentul prezentării şi precizează că s-a facut o primă şi ultimă 

concesie, datorită importanţei şi urgenţei deciziilor ce se impuneau în anunmite 

speţe, cum ar fi rectificarea bugetului Municipiului Braşov şi datorită 

profesionalismului celor ce au întocmit aceste acte, din aparatul tehnic al 

Ptimăriei, s-a luat decizia să se dea aviz favorabil pentru anumite propuneri de 

proiect chiar dacă nu s-a respectat termenul legal, iar de acum înainte nu se vor 

mai da avize doar dacă sunt respectate termenele în conformitate cu art. 39 alin. 3 

din Legea nr. 215/2001, respectiv la şedinţa ordinară cu 5 zile înainte trebuie să se 

primească documentele aferente, cu atât mai mult dacă este vorba de buget, să se 

evalueze cifrele cu atenţie, în profunzime şi nu doar să se dea un aviz în mare 

viteză.  

Totodată se solicită executivului ca de acum înainte toate proiectele de 

hotărâre care privesc bugetul local, rectificările aferente bugetului local să nu se 

mai vină doar cu o propunere în ceea ce priveşte  adoptarea bugetului în 

integralitatea acestuia, separat pe capitole pentru a putea permite o dezbatere pe 

fiecare capitol în parte conform Legii Finanţelor Publice Locale. 

Domnul Viceprimar Atomei Adrian    informează că liderul de grup din 

partea grupului majoritar USL – PPDD – UDMR este  numit  domnul Ghirdă 

Mihai Ioan. 

 

Domnul Primar- George Scripcaru  doreşte să se introducă pe ordinea de 

zi modificarea comisiei de validare, ţinând cont de faptul că un membru al 

comisiei de validare nu mai este în momentul de faţă consilier local, astfel, să se 

completeze şi să se modifice comisia de validare. 

Domnul consilier Gabor Alexandru Adrian  anunţă că a depus la 

secretariat demisia din consilier local şi PDL a făcut propunere pentru un alt 

coleg care va intra în Consiliul Local. 
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Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu    supune la vot punctele 

suplimentare propuse, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

 

Punctul 1 – ordinea de zi suplimentară. 

 

Domnul consilier Kraila Vasile doreşte să se ţină cont de solicitarea 

făcută de domnul Gabor şi să se completeze Consiliul Local, înainte a începe 

ordinea de zi. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv   

precizează că nu se poate completa Consiliul Local pentru că trebuie să se 

modifice comisia de validare care trebuie să lucreze valabil. 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu    precizează că acesta e 

punctul nr. 1. 

Domnul Viceprimar Atomei Adrian   propune din partea grupului USL – 

PPDD – UDMR, în locul domnului Fodor Ovidiu pe doamna Durbacă 

Alexandrina Adina. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu     supune la vot această 

propunere, iar  în urma votului a fost aprobat în unanimitate 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu  dă citire punctului 2 privind 

încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gabor Alexandru 

Adrian  şi supune la vot această propunere, iar  în urma votului a fost aprobat în 

unanimitate. 

 

Domnul consilier Gabor Adrian  propune din partea PDL-ului pe domnul 

Ioniţă Mihai Lucian. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv     

precizează că următorul de pe lista partidului este domnul Ioniţă Mihai Lucian, ca 

membru supleant din rândul consilierilor locali aleşi şi care are la dosar  din 

partea partidului susţinerea politică. 
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 Comisia de validare se retrage să întocmească procesul – verbal de 

validare. 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu    dă citire procesului – verbal 

al comisiei de validare încheiat în data de  6 iulie 2012: 

Analizând demisia domnului Gabor Alexandru Adrian din calitatea de 

consilier local al Consiliului Local al Municipiului Braşov, înregistrată sub nr. 

51239/06.07.2012. Constatând că potrivit art. 96 alin. 9 din Legea nr. 67/2004, 

privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, în cazul 

demisiei unui consilier local urmează a fi validat mandatul consilierului local ales 

prin scrutin şi aflat pe lista partidului a cărui susţinere o are. Constatând că 

următorii  consilieri locali supleanţi aflaţi pe listaă respectiv: Tănase Gheorghe, 

Ionescu Maniela Carmen şi Urse Gabriela, au demisionat din funcţia de consilier 

local supleant, fapt pentru care partidul care i-a propus le-a retras sprijinul 

politic. 

Văzând adresa nr. 554/06.07.2012 a PDL din care rezultă că următorul 

consilier local supleant aflat pe listă, respectiv, domnul Ioniţă Mihai Lucian, este 

membru al acestui partid şi are susţinerea politică pentru a fi validat în calitate de 

consilier local pe locul rămas vacant.  

Având în vedere că nu au fost constatateaspecte de neeligibilitate ori 

negalitate privind validarea mandatului de consilier local .  

Comisia de validare propune validarea mandatului de consilier local al 

numitului Ioniţă Mihai Lucian.  

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal spre cele legale. 

 Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu supune plenului validarea  

domnului Ioniţă Mihai Lucian, iar împotrivă sunt membrii grupului USL – PPDD 

– UDMR. 

Grupul PDL mulţumeşte şi părăseşte şedinţa. 
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Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu   nu înţelege de ce s-au 

supărat colegii pentru că în mod normal validarea trebuie să treacă prin plenul 

consiliului local. 

 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  numără 

voturile, respectiv, 15 voturi împotrivă, o abţinere – domnul Macedonschi şi 

informează că nu s-a întrunit cvorumul, nu faptul că nu a fost validat, conform 

prevederilor legale nu a avut cvorumul necesar. 

Se face din nou prezenţa consilierilor locali rămaşi la şedinţă,  din totalul 

de 27 de consilieri sunt prezenţi 16,  absentând motivat domnii consilieri: dl 

consilier Braun Werner şi  dl consilier Toro Tamas, precizând că şedinţa este 

statutară şi se pot lua hotărâri valabile pentru majoritatea simplă. 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu anunţă că se trece la punctul 2 

de pe ordinea de zi suplimentară. 

Domnul consilier  Ghirdă Mihai Ioan  solicită amânarea pentru punctele 

2, 3 şi 4. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  

informează că s-a hotărât să se discute atunci când le vine rândul. 

Domnul consilier  Ghirdă Mihai Ioan  doreşte să se supună la vot 

amânarea şi să i se dea cuvântul domnului Marinescu pentru că e implicat direct 

în acest proiect, apoi să se supună la vot amânarea celor 3 puncte. 

Domnul Marinescu    informează că termenul pentru acest proiect este în 

13 iulie, se lucrează de doi ani la acest  proiect şi ar fi păcat să nu se depăşească 

acest moment şi proiectantul care a făcut acest proiect lucrează pe bani, dar 

pentru Braşov a făcut fără bani. 

Domnul consilier Leonte Cătălin  întreabă de ce s-a ajuns în criză de 

timp, având în vedere buna colaborare de până acum. 

  Domnul Marinescu   informează că sunt detalii tehnice. 

 

Domnul consilier  Ghirdă Mihai Ioan   precizează că nu sunt împotriva 

acestui punct, s-a cerut doar o amânare întucât sunt consilieri noi, iar  
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documentele s-au primit abia în ziua anterioară, a promis că, Consiliul 

Local va sprijini acest proiect, dar colegii noi trebuie să studieze acest proiect să 

înţeleagă despre ce e vorba. 

Domnul consilier Macedonschi Cristian    precizează că FGDR susţine 

acest proiect mai ales că sunt implicaţi cei mai buni arhitecţi nemţi. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu   informează că toţi 

consdilierii susţin acest proiect, singura problemă o reprezintă lipsa timpului 

necesar studierii acestuia. 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu     dă citire ordinii de zi. 

 

Punctul 1 al ordinii de zi 

 

 

Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru anul 2012, datorată de 

Municipiul Braşov - membru în “Asociaţia Comitetul de Organizare a Festivalului 

Olimpic al Tineretului European (FOTE)” - ediţia de iarnă 2013.  

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi , 4,  iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate 

 

Punctul 2 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 

proiectul Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată “Transilvania Motorland”. 

 

Pentru proiectul  de hotărâre,  Comisiile 1 , 4 şi 5, au cerut amânarea.  
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Punctul 3 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - 

economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Centrul de dezvoltare şi 

cercetare aplicată “Transilvania Motorland”. 

Pentru proiectul  de hotărâre  Comisiile 1 , 4 şi 5, au cerut amânarea 

 

 

 

 

Punctul 4 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT 

Municipiul Braşov şi UAT Comuna Târlungeni pentru proiectul Centrul de 

dezvoltare şi cercetare aplicată “Transilvania Motorland”. 

Pentru proiectul  de hotărâre  Comisiile 1 , 4 şi 5, au cerut amânarea 

 

Punctul 5 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - 

economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Centrul Comunitar din 

comuna Vulcan. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 , 4 şi 5  iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate 

 

Punctul 6 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 

proiectul Centru Comunitar din Comuna Vulcan. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1  şi 4,  iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate. 
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Punctul 7 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Braşov, în vederea casării, a unor mijloace fixe din zona Bazei de 

producţie Triaj, aflate în administrarea S.C. Compania Apa S.A.  

 

Pentru proiectul  de hotărâre a fost lipsă de cvorum fiind necesar să participe 2/3 

din consilierii locali. 

 

 

Punctul 8 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Muncii 

nr. 36, în vederea realizării unui acces din exterior, către Rădescu Ovidiu Dănuţ. 

 

Pentru proiectul  de hotărâre a fost lipsă de cvorum fiind necesar să participe 2/3 

din consilierii locali. 

 

Punctul 9 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 61/1994. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5 iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  prezintă 

Consiliului Local faptul că, prin HCL nr. 61/1994 s-a concesionat direct conform 

prevederilor legale de la acea dată, un teren pentru construirea bisericii de rit  

greco – catolic, concesiunea s-a realizat existând contract de concesiune, în 

schimb la data respectivă nu se opera cu dezmembrări de terenuri şi nu s-a dat un 

teren dezmembrat, ci s-a dat un teren mai mare, iar ca să se poată înscrie în CF 

prin această hotărâre nu îi dăm concesionarea, ci numai modificăm, în sensul în 

care se individualizează numărul CF şi nr. topo. Şi nu se referă la o chestiune 

patrimonială ca să întrunească  2/3. 
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Punctul 10 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Braşov 

în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2012-2013. 

 

 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 4, iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate, existând o modificare respectiv, la Colegiul “Emil 

Racoviţă” în locul domnului Sârghie Ovidiu va fi domnul Leonte Cătălin. 

 

Punctul 11 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”P.U.D. - Construire 

locuinţă, împrejmuire şi foişor, str. Buciumului f.n., Braşov”. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate 

 

Punctul 12 al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”P.U.D. - Construire casă, 

garaj şi împrejmuire, Calea Feldioarei f.n., Braşov”. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate 

 

Punctul 13  al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”P.U.D. - Construire casă, 

garaj şi împrejmuire, Calea Feldioarei f.n., Braşov”. 
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Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate  

 

Punctul 14  al ordinii de zi 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”P.U.D. - Construire casă, 

garaj şi împrejmuire, Calea Feldioarei f.n., Braşov”. 

 

 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate  

 

Punctul 15  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate aferent 

documentaţiei ”P.U.Z. - Construire locuinţe şi funcţiuni complementare, zona str. 

Bârsei - prelungirea str. Păşunii - stradă propusă - zonă verde, Braşov”. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,5 şi 6, iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate 

 

Punctul 16  al ordinii de zi 

 

Raportul privind activitatea asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii 

Sociale pe semestrul I - 2012. 

Punctul acesta s-a luat la cunoştinţă. 
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Punctul 17  al ordinii de zi 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor 

de asistenţă socială în cadrul cantinei de ajutor social din Direcţia de Servicii 

Sociale Braşov. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,4 şi 5, iar în urma votului a 

fost aprobat cu 15 voturi pentru şi o abţinere – domnul Macedonschi Cristian. 

 

 

 

 

 

Punctul 18  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Saturn 

nr. 2. 

Pentru proiectul  de hotărâre a fost lipsă de cvorum fiind necesar să participe 2/3 

din consilierii locali. 

 

Punctul 19  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă 

nr. 149. 

Pentru proiectul  de hotărâre a fost lipsă de cvorum fiind necesar să participe 2/3 

din consilierii locali 

 

Punctul 20  al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Al. 

Vlahuţă nr. 6. 
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Pentru proiectul  de hotărâre a fost lipsă de cvorum fiind necesar să participe 2/3 

din consilierii locali 

 

Punctul 21  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind reprezentarea în instanţă a Municipiului Braşov. 

 

Domnul consilier Ghirdă Mihai Ioan  o roagă pe doamna consilier 

Durbacă Alexandrina să prezinte amânarea. 

Doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina  precizează că a  solicitat 

amânarea acestui punct deoarece conform OG nr. 26/2012 reprezentarea în 

instanţă pentru autorităţile publice locale se face numai cu acordul Consiliului 

Local în cazuri temeinic motivate.  

 

Faţă de situaţia prezentată ieri în cadrul comisiei de specialitate s-a 

constatat că în situaţia dosarelor erau şi dosare perimate şi suspendate şi 

renunţări la judecată, astfel s-a formulat o cerere către departamentul juridic prin 

care s-a solicitat să se pună la dispoziţie situaţia dosarelor existente şi să se 

motiveze aşa cum prevede legea printr-un referat de specialitate acolo unde se 

impune exact achiziţionarea de servicii publice, servicii juridice de specialitate 

prin case de avocatură sau cabinete de avocatură pe anumite domenii, astfel, s-a 

solicitat până la ora 16 să se pună la dispoziţie urgenţele care sunt pe lunile iulie 

şi august, însă această situaţie nu a fost adusă la cunoştinţă, drept pentru care s-a 

solicitat amînarea până la punerea la dispoziţie în comisia juridică a celor 

solicitate. 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu  supune la vot amânarea care 

s-a aprobat în unanimitate. 
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Punctul 22  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 

proiectul “Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public în 

Poiana Braşov”. 

Domnul consilier Mara Iulian  precizează că acest proiect a primit avizele 

comisiilor, însă se solicită amânarea pentru că trebuie să fie studiată 

oportunitatea acestei investiţii în raport cu celelelte urgenţe care ar putea fi în 

Braşov din punct de vedere al investiţiilor. 

 

Domnul consilier Leonte Cătălin completează că Legea nr. 215/2001 

obligă la efectuarea unei evaluări raport – cost – oportunitate şi este nevoie de 

puţin mai mult timp. 

Se supune la vot amânarea acestui punct, iar în urma votului au fost 15 pentru 

şi o abţinere domnul Macedonschi Cristian. 

 

 

Punctul 23  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 

2012. 

 

Se citeşte pe articole şi în urma votului a fost aprobat în unanimitate 

 

Punctul 29 al ordinii de zi 

 

 Proiect de hotărâre privind acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate 

de furnizorul de energie termică la data de 31.12.2011. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,  5 şi 6, iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate 
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Punctul 30 al ordinii de zi 
 
 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Tetkron SRL. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,  5 şi 6, iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate 

 

Punctul 24  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea zonelor unitare de încălzire din municipiul 

Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, cu următorul 

amendament: “măsura nu va influenţa, respectiv., restricţiona opţiunile 

consumatorilor privind debranşarea.”, iar în urma votului a fost aprobat cu 15 

pentru şi o abţinere domnul Macedonschi Cristian. 

 

 

Punctul 25  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului 

Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul 

Colegiul Naţional “Unirea” Braşov pentru anul 2012-2013. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5,  iar în urma votului a fost 

aprobat în unanimitate 

 

Punctul 26  al ordinii de zi 

 

Proiect de hotărâre privind continuarea derulării prin bugetul de venituri proprii 

şi subvenţii al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din fonduri 

nerambursabile denumit “Program multiregional de îmbunătăţire a tranziţie de la  
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Şcoală la viaţa activă pentru elevi din şcolile sanitare” implementat în calitate de 

partener de către Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov. 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5,  iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate 

 

Punctul 27  al ordinii de zi 

 

 

Proiect de hotărâre al Consiliului Local privind continuarea derulării prin bugetul 

de venituri proprii şi subvenţii al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din 

fonduri nerambursabile denumit “Program transnaţional de îmbunătăţire a 

stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru 

facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” implementat în calitate 

de partener de către Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov. 

 

 

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5,  iar în urma votului a 

fost aprobat în unanimitate 

 

 

Domnul consilier  Ghirdă Mihai Ioan  anunţă că este un punct de vedere 

de la Tetkron, solicită procesul – verbal de la şedinţa trecută şi de la Patrimoniu 

să se dea fiecărui consilier patrimoniul Municipiului Braşov pentru ca să se ştie ce 

se ducemai departe în acest mandat, ce se preia şi ce se lasă după cei patru ani. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu   o roagă pe doamna Chiţac 

Geogeta să aibă în vedere acest lucru. 
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Doamna administrator  Frăţilă  informează că va prezenta ce a realizat 

SC Tetkron SRL şi să se aprobe ceea ce s-a aprobat în Consiliul Local şi de AGA 

Tetkron. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu   declară închise lucrările 

şedinţei şi nu înţelege supărarea colegilor de la PDL care au părăsit şedinţa. 

 

Domnul Viceprimar Atomei Adrian  doreşte să puncteze că nu înţelege 

supărarea colegilor de la PDL, cu toate că au avut nişte discuţii mai devreme şi au 

stabilit nişte lucruri în această săptămână şi probabil după discuiţia care va avea 

loc la începutul săptămânii viitoare se vor reglementa aceste lucruri şi adaugă că 

s-au supărat colegii probabil pentru că nu şi-au respectat cuvântul, iar prin lipsa 

dânşilor proiectele de hotărâre care aveau nevoie de 2/3 nu s-au adoptat. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu nu înţelege supărarea 

colegilor de la PDL  pentru că votul a fost împotriva unui candidat la Consiliul 

Local care este recunoscut că în perioada de campanie electorală, a făcut foarte 

mult rău, care a instigat permanent la secţia de votare unde şi-a desfăşurat 

activitatea, astfel încât acolo pe toată perioada zilei a trebuit să stea jandarmi, 

poliţie, se doreşte un Consiliu Local curat, să nu facă parte orice fel de persoană 

ci numai acelea  pe care le recunoaştem ca fiind nişte persoane de bună – credinţă 

şi un comportament civilizat în societate pentru că trebuie să se ducă la 

îndeplinire nişte obiective şi nişte cerinţe ale cetăţenilor Municipiului Braşov. 

 

Preşedintele şedinţei - domnul  Lupu Liviu  invită grupul PDL dacă mai 

este afară să intre pentru şedinţa Adunării Generale. 

          Domnul Secretar este întrebat dacă fără consilierii PDL Adunarea Generală 

se poate constitui. 
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Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv precizează 

că nu are nici o calitate în AGA de la Tetkron, nici de la Rial şi nu doreşte să fie 

acuzat de rea – credinţă însă poate fi acuzat de neştiiţă, necunoscând statutul de  

organizare şi funcţionare, actul constitutiv şi statutul SC Tetkron SA ca să 

poată da un răspuns, juriştii de la Tetkron se pot pronunţa.  

         Domnul Nedelea Radu juristul de la Tetkron informează că este nevoie de 

2/3. 

 

       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 

          Lupu Liviu                                                    Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Doina Florea 

 

 


