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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  6 aprilie 2016 

 
            Şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a 
fost convocată pentru data de 6 aprilie 2016, orele 12:00, în sala de 
şedinţe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunţul de şedinţă  
fiind postat pe site-ul instituţ iei şi publicat în ziarele “Transilvania 
Expres”,  „Bună Ziua Braşov”,  „Monitorul Expres” în  data de 1 - 2 aprilie  
2016.  
    Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv  face 
prezenţa, din totalul de 25 de consilieri sunt prezenţ i 19. Absentează 
domnul consilier Atomei Adrian, domnul consilier Ghirdă Mihai Ioan, 
domnul consilier  Sârghie Ovidiu, domnul consilier Chifu Sergiu, domnul 
consilier dl. Ionescu Lucian ş i domnul consilier Tarbă Mihail.  
          Precizează că şedinţa este statutară ş i se pot lua hotărâri valabile.   
          La şedinţă participă doamna Viceprimar Alexandrina Adina 
Durbacă ş i domnul Viceprimar Ciprian Bucur.  
   Domnul Secretar al Municipiului Braşov –  Nicolae Paraschiv 
informează Consiliul Local că domnul consilier Ovidiu Sârghie lipseşte 
din motive medicale, drept pentru care este nevoie să se aleagă un nou 
preşedinte de şedinţă pentru  şedinţa din 6 aprilie 2016.  
   Domnul Consilier Oprică Florentin Adrian îl propune pe domnul 
consilier Toro Tamas, care este ales cu unanimitate.  
 

* 
INTERPELĂRI 

 
   Domnul consilier Mara Iulian ridică o problemă  sensibilă  în 
această perioadă ş i anume circulaţ ia în Municipiul Braşov ş i doreş te să se 
adreseze colegilor din executivul Primăriei, care fac parte din comisia de  
circulaţ ie. Dânsul solicită,  să se analizeze cu multă  atenţ ie oportunitatea  
măsurilor propuse în această perioadă şi în perioada trecută ş i care sunt în 
curs de aplicare în acest timp ş i se referă punctual la trecerea de pietoni 
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de pe Calea Bucureşt i,  desfiinţarea trecerii de pietoni dintre L.C. Babeş  ş i  
Soarelui.  

  Domnul consilier Mara a depus la Primărie, în atenţ ia comisiei de 
circulaţ ie, o petiţ ie însoţ ită de 226 de semnă turi ale cetăţenilor din zonă,  
care sunt suplimentare faţă de semnă turile strânse de domnul consilier 
Radu Iov.  Dânsul precizează că mai sunt, de asemenea, un număr de două  
sute ş i… două sute ş i ceva, deci în total sunt peste 400 de semnă turi de la 
cetăţenii din zona Astra, care sunt împotriva desfiinţării acelei treceri de 
pietoni, ca ş i măsură,  în urma accidentelor petrecute acolo. Opinia 
cetăţenilor din zonă este ca această trecere de pietoni să fie păstrată ş i să  
fie marcată corespunzător ş i semnalizată corespunză tor ş i ar dori, de 
asemenea, să fie semaforizată cu acel buton de întrerupere a traficului, cu 
temporizare.  
   Al doilea aspect al interpelării ş i tot legat de comisia de circulaţ ie 
este analizarea oportunităţ ii amplasării diverselor mijloace de limitare a 
traficului în municipiul Braşov ş i asta din cauză că în momentul de fa ţă  
deja a fost adoptată o măsură a limitării traficului în Municipiu la 50 de 
kilometri pe oră.   

Domnul consilier Mara spune că  a constatat o aglomerare a 
traficului, datorată,  probabil, acestei limitări a vitezei,  dar combinată  ş i 
cu amplasarea acelor mijloace de limitare a vitezei, ş i de asemenea,  
doreş te să se aibe în vedere ş i faptul că în acest mod diversele 
autovehicule care circulă în regim special de urgenţă,  adică Pompieri,  
Smurd,  Ambulanţă,  Poliţ ie, pot să  fie afectate în traseele pe care le 
parcurg.  
 Domnul consilier Macedonschi Cristian este în asentimentul 
domnului Mara ş i crede că e cazul să se monteze acele semafoare cu 
temporizatoare.  

A doua interpelare este legată de cei 13 elevi de la Colegiul 
Naţ ional de Informatică “Grigore Moisil”,  ş i cei 20 de elevi de la  
Colegiul Naţ ional “Andrei Şaguna” ,  care sunt invita ţ i în America, la  
NASA, să  participe la concursurile internaţ ionale. Ei ne-au făcut onoare 
ani de zile la rând ş i este obliga ţ ia municipalităţ ii să sus ţ ină  t ineretul,  
t ineretul performant al Braşovului, să ne reprezinte în Statele Unite ş i în 
lume. Dânsul doreşte să se analizeze cu atenţ ie ş i cu precădere această  
interpelare ş i să se găsească soluţ i ile financiare pentru a-i susţ ine pe 
aceşt i t ineri.  

A treia interpelare este legată de răspunsul primit la o interpelare 
anterioară referitoare la scoaterea din func ţ iune a liniilor pentru 
troleibuze  ş i a şinelor de tramvai.  
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* 
Aprobarea ordinii de zi şedinţei 

 
Preşedintele şedinţei dl.Toro Tamaş  supune la vot ordinea de z i 

iniţ ială cu 6 puncte,  iar pe ordinea de zi suplimentară  se află 3 puncte ş i 
se aprobă cu 18 voturi pentru ş i o ab ţ inere (domnul consilier Mara 
Iulian). 

 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ  

 
Punctul nr. 7 suplimentar (1) 
 
Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile publice 
locale din 05.06.2016. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 5 ş i 6. Comisia 1 
din lipsă de cvorum nu a avizat. In urma votului a fost aprobată în 
unanimitate.  
 
Punctul nr. 8 suplimentar (2) 
 
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulată de Comănescu Corina Simona împotriva H.C.L. nr.  
423/31.08.2015 prin care s-au revocat H.C.L. nr. 314/31.05.2010 şi  
H.C.L. nr. 315/31.05.2010.  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 5 ş i 6. Comisia 1 
din lipsă de cvorum nu a avizat. In urma votului a fost aprobat cu 17 
voturi pentru ş i 2 ab ţ ineri (domnul Mara ş i domnul Puşcariu).  
 
Punctul nr. 9 suplimentar (3) 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii  imobilului situat în 
Braşov, str. Brazilor nr. 1 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisia 5. Comisia 1 din 
lipsă de cvorum nu a avizat. In urma votului nu s-a îndeplinit cvorumul  
pentru adoptare (16 voturi pentru şi 3 abţ ineri: domnul Braun, domnul 
Macedonschi, domnul Mara). 
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* 
ORDINEA DE ZI 

 
Punctul nr. 1 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.Z. – Construire 
locuinţe colective, str. Nicolae Labiş  nr. 1 Braşov”.  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 ş i 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 2 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.D. – construire casă şi  
împrejmuire, str. Tismana nr. 9, Braşov”  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 ş i 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 3 
 
Proiect de hotărâre privind documentaţia “P.U.Z. – construire 
locuinţe colective, spaţi i comerciale, birouri, împrejmuire ş i  
organizare de şantier, str. 13 Decembrie f.n.,  Braşov”  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 4 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 306/2012, privind 
aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3, 4, 5, 6 şi 7.  
Comisia 1 din lipsă de cvorum nu a avizat. Comisia 2 ş i 5 propune 
înlocuirea fostului consilier local Lupu Liviu (membru în comisia 6) cu 
domnul Duţu Tudor Alexandru.  

D-na Top Ferghete Floriana – Carmen a fost nominalizată în 
Comisia 1 a Consiliului Local ş i votată   cu unanimitate. (Propunerea a 
fost făcută de domnul consilier Oprică Adrian).  

Domnul Bucur Ciprian Ionuţ a  fost nominalizat în Comisia 6 ş i 
votat cu 18 voturi pentru ş i o abţ inere. (Propunerea a fost făcută de 
domnul consilier Oprică Adrian).  

Domnul Duţu Tudor Alexandru a  fost nominalizat în Comisia 6 ş i 
votat cu 16 voturi pentru ş i 3 abţ ineri.  
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Punctul nr. 5 
 
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 
contractuilui de concesiune nr. 254/27.11.2006, încheiat între 
Municipiul Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L., privind concesionarea 
serviciului public de alimentare cu energie termică produsă  
centralizat din Municipiul Braşov precum şi a centralelor şi punctelor 
termice de cartier, a echipamentelor ş i reţelelor termice de transport 
şi distribuţie aferente 
 

Proiectul  de hotărâre nu a fost avizat de Comisia 1 din lipsă  
cvorum. Comisia 5 s-a abţ inut. Comisia 6 a avizat.  

 
 Domnul Consilier  Macedonschi Cristian atrage atenţ ia asupra celor 
179 de angajaţ i ai Tetkron-ului pentru care trebuie găsită o soluţ ie socială  
şi propune retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct.  
 Preşedintele şedinţei domnul Toro Tamas precizează că numai 
iniţ iatorul poate să o retragă acest punct de pe ordinea de zi.  
 Domnul Viceprimar Bucur Ciprian spune că încetarea de drept a 
contractului, datorită faptului că le-a expirat licenţa, ar trebui constatată 
de Consiliul Local.  
 Domnul consilier dl. Popa Răzvan subliniază faptul că cele două  
puncte, 5 ş i 6, au legă tură între ele şi trebuie discutate împreună.  Dânsul 
vrea să primească nişte lămuriri suplimentare pe care nu le-a primit în 
comisii, în legă tură cu ultima adresă transmisă de ANRSC vis-à-vis de 
contractul de concesiune ş i de faptul că ANRSC-ul recunoaşte contractul 
de concesiune ş i dreptul Tetkron-ului de a funcţ iona în baza acestui  
contract de concesiune. Doreş te un punct de vedere din partea 
executivului sau din partea Tetkron-ului vis-a-vis de această chestiune.  
 Dl. Mosora Liviu – S.C. Tetkron, precizează că punctul de vedere a l 
Autorităţ ii Na ţ ionale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de 
Utilităţ i Publice a fost depus în documenta ţ iile, în corespondenţa cu 
Primăria Municipiului ş i corespunde cu cel al Tetkron-ului, că acest 
contract de concesiune încheiat în 2006 ş i novat în 2010 că tre societatea 
Tetkron este în vigoare de drept. Societatea Tetkron trebuie să continue 
asigurarea cu agent termic pentru încălzire ş i apă  caldă  până la preluarea 
serviciului ş i a infrastructurii tehnico-edilitare, reţele, puncte termice, 
centrale termice, de către municipalitate.  
 Domnul Viceprimar Ciprian Bucur  face un scurt istoric: „ în data de 
12 noiembrie societatea Tetkron a depus la relicenţ iere toată  
documenta ţ ia necesară.  Aceasta a fost respinsă pe motive de pierderi 
financiare. Licenţa nu poate fi pe o perioadă mai lungă de cinci ani, pe 
cale de consecinţă,  în data de 21 decembrie 2015 această  licenţă  a  
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expirat, nemaifiind prelungită de către ANRSC. În acea adresă în care se 
face vorbire despre dreptul Tetkron-ului de a funcţ iona nu se ţ ine cont de 
articolul 12, alineatul 5, al Legii nr. 325, Legea Termiei, cum că,  în 
momentul în care expiră licenţa aceasta poate fi prelungită ş i se poate 
func ţ iona în baza ei, însă nu a fost prelungită”.  
 Domnul consilier Popa Răzvan menţ ionează că din 17 noiembrie 
Tetkron-ul a fost exclus din procedura de licenţ iere pe motiv că are  
probleme financiare. În data de 21 decembrie a expirat licenţa. Conform 
legii,  Consiliul Local avea posibilitatea să prelungească  încă  12 luni 
contractul în baza căruia Tetkron-ul ar fi funcţ ionat, perioadă în care se 
putea stabili care este varianta cea mai bună ş i optimă pentru funcţ ionare.   
 Domnul consilier Macedonschi Cristian spune că trebuie luat în 
calcul, pe lângă serviciul ş i s iguranţa oamenilor de la Tetkron ş i  
responsabilitatea apei calde a celor 10.000 de abonaţ i.  
 Dl. Mocanu Vasile de la Asociaţ ia de Proprietari Bd. Victoriei nr. 3 
solicită rezolvarea problemelor de termoficare.  

Domnul consilier Popa Răzvan vrea să ştie de ce ce s-a pierdut timp 
vis-à-vis de luarea unei decizii în termenul legal.  

Domnul consilier Mara Iulian precizează că solicitarea domnului 
Popa, trebuie trecută la capitolul interpelări, pentru că are caracter de 
interpelare, e adresată executivului şi răspunsul trebuie să fie unul cât 
mai documentat ş i oficial.  

Domnul Viceprimar Bucur Ciprian precizează că informarea 
Tetkron-ului că tre executiv a venit într-adevăr foarte târziu,  în data de 25 
februarie a acestui an. Din păcate la acea vreme era deja încheiat 
contractul, nu s-au mai putut găsi soluţ ii.  Dânsul speră ca în cel mai scurt 
t imp să se găsească o soluţ ie de a putea furniza în continuare agent termic 
cetăţenilor.  

Preşedintele şedinţei dl. Toro Tamas  revine la articolul 1, punctul 
5:  

„Se constată încetarea de drept a contractului de concesiune nr.  
254/27.11.2006 incheiat cu CET Brasov în anul 2006 ş i a  contractului de  
novaţ ie nr.1864/17.12.2010,  completate ş i modificate prin actele 
adiţ ionale nr.1/09.07.2007, nr.2/24.02.2011, nr. 3/28.09.2013, 
nr.4/26.09.20014, nr.39823/31.05.2011, nr.13923/25.02.2011, nr.  
11093/14.02.2008, precum ş i a contractului de delegare a gestiunii nr . 
3/16.08.2010 încheiate între Municipiul Braşov ş i S.C. Tetkron S.R.L. ca 
urmare a expirării valabilităţ ii licenţei cl. 2 nr. 1271/2010 începând cu 
data de 22.12.2015”.   

Pentru articolul 1 s-a votat astfel: 12 voturi pentru (domnul Toro,  
domnul Szente, domnul Puşcariu, doamna Mateescu, domnul Boriceanu, 
domnul Bucur Ciprian, domnişoara Roxana Cojocea, domnul Oprică ,  
domnul Radu Iov, domnul Ciprian Bângă lău,  domnul Octavian Ciovică ş i  
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doamna Carmen Ferghete Ţop) 2 voturi împotrivă (domnul Braun Werner, 
domnul Macedonschi) ş i 5 abţ ineri (domnul Teodorescu,  domnul Mara,  
domnul Duţu, domnul Răzvan Popa şi doamna Durbacă).  

Articolul 1 nu a trecut.  
Preşedintele şedinţei - dl. Toro Tamas  citeşte ş i articolul 2:  
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâr i 

concesionarul (delegatul) este obligat să  restituie concedentului 
(delegatarului) bunurile de retur în mod gratuit ş i libere de orice sarcini,  
precum ş i bunurile predate pentru realizarea serviciului contractat.  
  Domnul consilier Boriceanu Mircea spune că este un singur proiect 
de hotărâre ş i este o constatare a încetării unui contract, care prin lege a 
expirat, nu mai are efect.  
  D-na consilier Ţop Ferghete Carmen vrea să şt ie de ce s-a desfăcut 
în două aceast proiect de hotărâre.  
   Domnul Secretar Paraschiv Nicolae explică că proiectul de hotărâre 
are două componente.  

Articolul nr. 1 se referă  la constatarea încetării de drept a 
contractului de concesiune. Deci, pentru simpla încetare a unui contract 
de concesiune,  s-a supus la cvorumul de jumă tate plus unu.  

 În conformitate cu  prevederile art. 45, alin. 3, numai hotărârile 
care privesc patrimoniul Municipiului Braşov, se iau cu 2/3. Consiliu l 
Local trebuie să ia hotărâri în cunoşt inţă de cauză ş i în conformitate 
perfectă cu legea, motiv pentru care având în vedere faptul că există  
păreri divergente, domnii consilieri locali ar putea să voteze separat, în  
sensul în care articolul 2 se ia cu 2/3. 
  Domnul consilier Boriceanu Mircea întreabă ce se întâmplă cu 
activele care în 2010 au fost  preluate de la municipalitate ş i dacă în 
momentul încetării contractului, activele revin Primăriei, destinatarului,  
proprietarului de drept, care i le-a concesionat spre folosire în 2010, 
conform contractului.  
 Domnul Viceprimar Bucur Ciprian menţ ionează că în acest sens a 
fost întocmit acest proiect de hotărâre, pentru a constata încetarea de 
drept a contractului de concesiune,  pe cale de consecinţă ş i a prelua  
infrastructura tehnico-edilitară predată în concesiune în 2010.  

Pentru articolul 2 s-a votat astfel: 12 voturi pentru (domnul Toro,  
domnul Szente, domnul Puşcariu, doamna Mateescu, domnul Boriceanu, 
domnul Bucur, domnul Oprică,  domnul Radu Iov,  domnul Ciprian 
Bângă lău, domnul Octavian Ciovică,  doamna Carmen Ferghete Ţop,  
domnişoara Roxana Cojocea), 2 voturi împotrivă (domnul Braun Werner,  
domnul Macedonschi) ş i 5 abţ ineri (Teodorescu Florin, domnul Mara, 
domnul Duţu, domnul Popa Răzvan ş i doamna Adina Alexandrina 
Durbacă).  

Articolul 2 nu a trecut.  
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 Proiectul  de hotărâre nu a îndeplinit  cvorumul pentru adoptare.  
 
Punctul nr. 6 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii din bugetul local a 
pierderilor de natură financiară înregistrate de S.C. Tetkron S.R.L.,  
rezultate din exploatarea sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică,  aferente anului 2015 
 
 Comisia 1 nu a avizat din lipsă de cvorum, comisia 5 s-a ab ţ inut,  
comisia 6 s-a abţ inut.  

Proiectul de hotărâre s-a votat astfel:   19 abţ ineri 
Proiectul de hotărâre nu a îndeplinit cvorumul pentru adoptare.  
 
Preşedintele şedinţei - domnul Tamaş  Toro declară încheiate  

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

legale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      SECRETAR, 
         Tamas Toro                                                  Nicolae   Paraschiv               

 


