ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCES-VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Braşov
din data de 25 ianuarie 2016
Şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Braşov a fost convocată pentru data de 25
ianuarie 2016, orele 15:00, 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 “Monitorul Expres” în
data de 21 ianuiarie 2016.
Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae
Paraschiv face prezenţa, din totalul de 26 de consilieri sunt
prezenţi 23. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai Ioan,
domnul consilier Duţu Tudor şi domnul consilier Ciovică
Octavian – Eugen.
Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua
hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru,
doamna Viceprimar Alexandrina Adina Durbacă şi domnul
Viceprimar Ciprian Bucur.
Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae
Paraschiv informează, Consiliul Local că mandatul de
preşedinte de şedinţă deţinut de domnul consilier Ovidiu
Sârghie a expirat, motiv pentru care este nevoie să se aleagă
un nou preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni.
Domnul Consilier – Oprică Florentin Adrian îl
propune tot pe domnul consilier Ovidiu Sârghie, care este ales
cu unanimitate.
Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie
supune la vot ordinea de zi iniţială cu 6 puncte, trei puncte
suplimentare şi se aprobă cu unanimitate.

INTERPELĂRI
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian propune ca
excedentul bugetar de 90 de milioane de lei să meargă la
aeroportul Braşov, Municipiul Braşov poate să acceseze şi
pentru aeroport finanţare şi doreşte să se analizeze în comisia
de buget-finanţe această propunere.
Domnul Consilier - Teodorescu Florin Costel
precizează că pe strada Nicolae Bălcescu nu e niciodată nici
un poliţist local, iar Salvarea, I.S.U., Pompierii nu pot intra
în zonă.
Domnul Primar - George Scripcaru face următoarele
precizări: există un regulament, în care nu este menţionat că
trebuie să fie cineva acolo să permită accesul. Este un anumit
program dimineaţa, Poliţia Locală prin dispecerat sau prin
agenţi asigură accesul doar pentru situaţii de urgenţă. Totul e
ca cei care sunt în zona respectivă să respecte acest
regulament în cursul serii, dar mai ales spre dimineaţă. Dacă
este o situaţie punctuală, nu înseamnă că nu se poate crea un
acces pentru persoane fizice sau juridice.
Excedentul bugetar nu poate fi luat aşa, şi pus undeva
anume. Banii care sunt în această situaţie sunt încadraţi din
punct de vedere fiscal pe structura de buget locală şi nu pot fi
alocaţi decât pe investiţii sau proiecte în derulare sau proprii
ale Municipiului Braşov. Sunt prevăzuţi în bugetul pe care cei
din comisia economică l-aţi primit. Sunt pentru investiţiile
care sunt în derulare la nivelul Municipiului Braşov, fie pe
cofinanţare sau pe celelalte investiţii prioritare ale
Municipiului Braşov. În acest sens aduce la cunoştinţă că în
ultima săptămână au avut foarte multe discuţii şi cu
parlamentari şi cu colegi de la Consiliul Judeţean despre acest
subiect, există o comisie, sunt două comisii din Consiliul
Local, Comisia Economică şi Comisia Juridică la nivelul
Primăriei Municipiului Braşov, care s-au întâlnit cu cei din
Consiliul Judeţean. S-a aşteptat ca domnii parlamentari să
finalizeze acel proiect de hotărâre, a discutat cu preşedintele
interimar al Consiliului Judeţean, şi drept urmare a acestor
discuţii, îşi exprimă rugămintea ca mâine la ora 10,00, la sala
130, să ne întâlnim cu colegii de la Consiliul Judeţean şi cu
cei din departamentul tehnic şi economic al Consiliului
Judeţean, ei vor prezenta o situaţie privind investiţia la acest
proiect, iar pe baza discuţiilor de mâine să se convină asupra

unui calendar cu cei din Consiliul Judeţean care să se deruleze
în 3 paşi:
1 – analiza situaţiei în momentul de faţă, să ştim câţi
bani s-au investit din punct de vedere tehnic şi economic, să
avem o imagine clară, să vedem care sunt priorităţile
financiare din acest punct de vedere;
2 – cele două entităţi, Consiliul Local şi Consiliul
Judeţean în primele şedinţe să elaboreze şi să aprobe proiecte
de hotărâre privind semnarea unui parteneriat între cele două
entităţi, astfel încât să putem implementa împreună acest
proiect;
3 – de asemenea, Municipiul Braşov, pentru susţinerea
financiară a investiţiei, Consiliul Local Braşov să aprobe în
următoarea şedinţă de consiliu local demararea procedurilor
pentru finanţare cu garanţii financiare, pentru contractarea
unui împrumut cu garanţii municipale, iar în paralel, împreună
cu prefectul şi parlamentarii de Braşov să existe o întâlnire, să
elaboreze un proiect de lege, să modifice legea de anul trecut
şi să o amendeze, lege prin care terenul aferent aeroportului a
fost transferat Consiliului Judeţean, să meargă în paralel.
În maxim trei – patru luni de zile lucrurile pot ajunge la
un final, iar Primăria Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi
oraşul Ghimbav ar putea constitui o societate care să se ocupe
de implementarea proiectului. În această structură, Municipiul
Braşov trebuie să deţină un număr de acţiuni în cadrul
entităţii, să deţină o cotă parte, să aibă putere decizională şi să
contribuie financiar la derularea acestei investiţii; din cadrul
comisiei de buget din Camera Deputaţilor.
Odată cu începerea sesiunii parlamentare, parlamentarii
de Braşov să aibă o amendare comună referitoare la planşele
cadastrale, practic va trebui schimbată anexa legii ce a fost
aprobată anul trecut.
Domnul Primar roagă membrii comisiei economice şi
juridice să vină mâine la ora 10,00 la Consiliul Judeţean la
sala 130, plus directorii de la Direcţia Tehnică, Direcţia
Economică şi Direcţia Juridică.
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
Punctul nr. 7 (1 suplimentar)
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe
Bariţiu nr.26, ap.4 deţinut de Frunteş Mariana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5,
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 8 (2 suplimentar)
Proiect de hotărâre privind
acordul Consiliului Local al
Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de
urbanism „PUD Construire imobil locuinţe colective” în Braşov,
Calea Poienii fn, iniţiat de SC Zircomis Tour SRL Braşov”.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,
2 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 9 (3 suplimentar)
Proiect de hotărâre privind
acordul Consiliului Local al
Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de
urbanism PUD Construire imobil de apartamente in Braşov str.
Verii nr.6, initiat de SC Ace International SRL Brasov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 şi
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ
PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale
pentru producerea pe bază de gaze naturale din sursa centrale
termice şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei
termice de către S.C. Tetkron S.R.L.
5,

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale
strecurată în H.C.L. nr. 657/2015 privind aprobarea preţurilor de
achiziţie de către S.C. Tetkron S.R.L. a energiei termice
furnizate de S.C. Bepco S.R.L. pentru anul 2016.

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

PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 739/2015 prin
care s-a aprobat darea în administrare către Grădiniţa cu
program prelungit nr. 3, a parterului din imobilul aferent
Colegiului Naţional Economic “Andrei Bârseanu”, situat în
Braşov, strada Şcolii nr. 11, în vederea desfăşurării activităţii
Grădiniţelor cu program prelungit şi normal nr. 3 şi 37.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,
4 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de
parteneriat între Municipiul Braşov, Ministerul Educatiei
Nationale prin Inspectoratul Scolar Judeţean Braşov, Colegiul
Naţional “Nicolae Titulescu” pentru organizarea şi funcţionarea
Centrului de Excelenţă Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,
4 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
Domnul Primar - George Scripcaru informează că în
finalul săptămânii a avut o discuţie cu doamna inspector Bucur (Bucur
Ariana – Inspectoratul Şcolar Judeţean) şi cu dl. Blemovici (Blemovici
Alexandru – director Inna Schaeffler), la fel şi cu dl. Ţînţ (Ţînţ Ştefan –
director hotel Teleferic), cel care a făcut investiţia în Braşov cu hotelul
Teleferic, ca Municipiul să fie parte în această structură asociativă a celor
din acest domeniu de activitate dar şi din Municipiul Braşov. Pentru că
urmează să se prezinte proiectul de buget în următoarea perioadă şi în
reţeaua de învăţământ în Municipiul Braşov. Sunt două lucruri care sunt
foarte importante ca urmare a discuţiilor pe care le-am avut.
În primul rând s-a convenit ca în următoarea perioadă, la
nivelul reţelei de învăţământ în Municipiul Braşov să se
înfiinţeze Şcoala Kronstadt 2. Raportat la piaţa actuală, ţinând
cont de necesitatea pe care o au companiile, să se identifice
încă o şcoală cu profil tehnologic în Municipiul Braşov, care
să fie transformată în şcoală profesională.
Sunt trei unităţi luate în calcul la această propunere: cea
în care am înfiinţat acel Centru de Excelenţă care a fost

aprobat, fostul liceu Tractorul, a fost scos din calcul şi ne-am
orientat pentru alte trei cu profil tehnologic. Urmează ca în
perioada următoare să se vadă care dintre cele trei unităţi se
încadrează cel mai bine din punct de vedere al cadrelor
didactice, al logisticii şi dotărilor. Şcoala Publică Germană
Kronstadt 2 este o foarte mare necesitate din punct de vedere
al ofertei umane la nivelul companiilor ca parte profesională,
ca şi forţă de muncă. La şcoala profesională a fost numărul
triplu de solicitanţi şi nu au reuşit să obţină decât doar câte
locuri erau.
Plecând de la această necesitate, urmează să pregătim
toate detaliile pentru unitatea de învăţământ care să aibă
structura juridică şi infrastructura necesară pentru pregătirea
elevilor, să fie un număr cât mai mare de elevi care să fie
pregătiţi cât mai bine, e vorba de trei unităţi de învăţământ pe
care nu doreşte să le nominalizeze acum, dat toate trei se
încadrează.
Avem o solicitare din partea Asociaţiei economiştilor
investitorilor din Poiana Braşov care sunt interesaţi de
susţinerea unei şcoli profesionale pe profil HoReCa, să
înfiinţăm la Braşov o şcoală profesională care să pregătească
elevi, tineri în acest domeniu: cofetari, bucătari, barmani,
ospătari, participând financiar la dezvoltarea ei alături de noi.
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian susţine că
există o asemenea şcoală în Braşov, e vorba de Liceul
Economic.
Domnul Primar - George Scripcaru precizează însă, că
e vorba de o şcoală publică, gestionată de Consiliul Local din
punct de vedere patrimonial, al resurselor umane, care să se
încadreze din punct de vedere juridic în Legea Educaţiei.
Putem să facem acest lucru printr-o decizie a Consiliului
Local cu Inspectoratul Şcolar Judeţean. Şi reprezentanţii
Asociaţiei Investitorilor din Poiana Braşov, în care şi Primăria
Braşov este parte, sunt interesaţi de susţinerea unei şcoli care
să pregătească tineri cofetari, bucătari, barmani, ospătari,
participând financiar la dezvoltarea ei, alături de noi. Mai
există cursuri de specializare în acest domeniu, însă această
şcoală profesională pe care ne-o dorim ar fi în reţeaua publică,
ar fi gestionată de municipalitate şi s-ar încadra, din punct de
vedere juridic, în Legea Educaţiei. Noi ar trebui să ne
propunem să calificăm tineri în aceste meserii şi apoi să îi şi
păstrăm, nu să învăţăm nişte copii care să meargă pe vapor.
Este şcoală de stat, publică, e cotată diferit şi să ne
referim la ceea ce înseamnă necesarul de forţă de muncă

pentru Municipiul Braşov. Aceşti agenţi economici sunt
dispuşi să recurgă din punct de vedere material şi financiar. Să
determinăm numărul de elevi pregătiţi pe această
infrastructură de activitate de pe raza Municipiului Braşov. Va
urma să o prezentăm în Consiliul Local. Domnul primar mai
adaugă faptul că se gândise să se transforme Liceul Tractorul
într-o şcoală profesională, dar făcând Centrul de Excelenţă în
această locaţie, nu se poate.
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian – spune că e
vorba de un parteneriat public privat.

PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei
Autonome de Transport Braşov, a bunurilor rezultate ca urmare
a implementării proiectului “Managementul informatizat al
sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov”.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii tarifelor pentru
prestarea activităţilor de salubrizare pentru persoane fizice,
persoane juridice şi asociaţii de proprietari de pe raza
Municipiului Braşov.
Proiectul de hotărâre nu a fost avizat de Comisiile 1,
4 şi 5, şi s-a votat astfel : din 22 de voturi, trei voturi pentru
(domnul consilier Popa Răzvan, domnul consilier Leonte
Cătălin şi domnul consilier Teodorescu Florin), două abţineri
(domnul consilier Macedonschi Cristian, domnul consilier
Braun Werner )şi 17 împotrivă (doamna Viceprimar Durbacă
Adina, domnul Viceprimar Bucur Ciprian, domnul consilier
Mara Iulian, domnul consilier Boriceanu Mircea, domnul
consilier Atomei Adrian, domnul consilier Sârghie Ovidiu,
domnişoara consilier Cojocea Roxana, domnul consilier Chifu
Sergiu Marian, domnul consilier Ionescu Lucian, domnul
consilier Oprică Adrian, domnul consilier Tarbă Mihail,
domnul consilier Bângălău Ciprian, doamna consilier Ţop
Ferghete Carmen, domnul consilier Radu - Iov Constantin,
doamna consilier Mateescu Lenuţa – Daniela, domnul consilier
Szente Ladislau, domnul consilier Toro Tamas).

Preşedintele şedinţei - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate
lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele
legale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ovidiu Sârghie

SECRETAR,
Nicolae Paraschiv

