ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV
PROCES-VERBAL
Încheiat în şedinţa de constituire a Consiliului Local Braşov
din data de 23 iunie 2016
Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 23 iunie 2016 orele 14.00, în sala de
şedinţe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, conform Ordinului
Prefectului nr.535/22 iunie 2016.
Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae
Paraschiv face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi
26, absentând domnul consilier Duţu Tudor Alexandru (absent
motivat), precizând că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri
valabile.
Pe ordinea de zi a şedinţei de constituire a Consiliului Local
sunt înscrise 9 puncte.
Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv
informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001
prima şedinţă este prezidată prin efectul legii de preşedintele de
vârstă, în cazul nostru dl. profesor Stroe Ioan, asistat de cei mai tineri
domni consilieri, d-ra Crivineanu Alexandra şi dl. Mihai Costel.
Domnul Prefect
Băncilă Ciprian informează că Instituţia
Prefectului a emis Ordinul nr.535 din 22.06.2016, privind convocarea
consilierilor locali declaraţi aleşi în şedinţa de constituire, ca urmare a
desfăşurării
alegerilor
locale
organizate
pentru
autorităţile
admnisistraţiei publice locale din 5 iunie 2012, în conformitate cu
prevederile art. 30, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborat cu art. 1, alin. 1 din O.G. 32/2002 actualizată, privind
aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale.
Verificând prezenţa aleşilor locali, domnul Prefect a constatat
că, din totalul de 27 de consilieri care compun consiliul local, sunt
prezenţi un număr de 26 de consilieri, astfel că şedinţa este legal
constituită, fiind îndeplinite astfel prevederile art. 30, alin. 1 şi 2 din
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Legea nr. 215 din 2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 şi 2 din
O.G. 35/2002 actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.
Astfel, conform prevederilor enunţate, şedinţa este legal
constituită, dacă participă cel puţin două treimi din numărul
consilierilor declaraţi aleşi.
Potrivit prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 3, punctul 1, din O.G. 35/2002
actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, lucrările şedinţei de constituire sunt
conduse de către cel mai în vârstă consilier asistat de doi consilieri
dintre cei mai tineri, care deja au fost menţionaţi de către domnul
Secretar.
Fiind îndeplinite condiţiile legii, domnul Prefect invită persoanele
nominalizate să ia loc la masa prezidiului, pentru a prelua conducerea
şedinţei de constituire şi pentru desfăşurarea lucrărilor.
Preşedintele de vârstă al şedinţei – dl. Stroe Ioan mulţumeşte
şi anunţă o pauză în care se vor constitui grupurile de consilieri
potrivit prevederilor legale.
P.N.L.-ul şi-a constituit grupul de lucru, lider Adrian Oprică,
Răzvan Popa, liderul grupului P.S.D., Forumul German are grupul
împreună cu P.E.R., lider de grup Cristian Macedonschi; U.D.M.R. dl. Barabas Laszlo, colegul independent, Şerban Şovăială s-a asociat
la Partidul Mişcarea Populară, cu dl. Mihai Costel.
Preşedintele de vârstă al şedinţei - dl. Stroe Ioan dă citire
proiectului ordinii de zi pentru şedinţa de constituire a Consiliului
Local al Municipiului Braşov:
1. proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare
2. proiect de hotărâre privind validarea/invalidarea mandatelor
3. depunerea jurământului de către consilierii locali
4. proiect de hotărâre privind declararea ca legal constituit al
Consiliului Local
5. proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
al Consiliului Local
Domnul Secretar - Nicolae Paraschiv supune la vot ordinea de
zi, iar în urma votului a fost aprobată în unanimitate.
Preşedintele de vârstă al şedinţei - dl. Stroe Ioan dă citire
punctului nr.1 – privind alegerea Comisiei de validare.
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Prefectul – dl. Ciprian Băncilă spune că trebuie să se
stabilească numărul de membri pe care îl are Comisia de validare şi
invită să se facă propuneri pentru numărul de membri, care poate fi
de 3 sau 5 membri.
Dl. Consilier Oprică Adrian propune ca această comisie să fie
formată din cinci membri.
Domnul Secretar - Nicolae Paraschiv supune la vot
propunerea pentru numărul de 5 membri, care în urma votului a fost
aprobată în unanimitate.
Dl. Consilier Oprică Adrian propune în comisia de validare din
partea Partidului Naţional Liberal pe dl. Oprică Adrian şi d-na Ţop
Ferghete Carmen.
Dl.Consilier Pătraşcu Lucian propune în comisia de validare din
partea Partidului Social Democrat pe dl. Răzvan Popa.
D-ra Consilier Toaso Imelda propune din partea U.D.M.R. pe dl.
Barabas Laszlo.
Dl. Consilier Mihai Costel propune din partea P.M.P. pe Mihai
Costel.
Dl. Consilier Macedonschi Cristian propune din partea
Forumului German şi P.E.R. pe Adina Donosa.
Se supune la vot alegerea domnului consilier Oprică Adrian,
care a fost votat cu 23 pentru şi 3 împotrivă (Ungar Arnold, Donosa
Adina şi Macedonschi Cristian).
Se supune la vot alegerea doamnei consilier Ferghete, care a fost
votată cu 23 pentru şi 3 împotrivă (dl. Macedonschi Cristian, dl.
Ungar Arnold şi d-na Adina Donosa).
Se supune la vot alegerea domnului consilier dl. Barabas Laszlo,
care a fost votat cu 23 pentru şi 2 împotrivă (Ungar Arnold, Donosa
Adina) şi o abţinere (Macedonschi Cristian).
Se supune la vot alegerea domnului consilier dl. Mihai Costel,
care a fost votat cu 23 pentru şi 3 împotrivă (dl. Macedonschi
Cristian, dl. Ungar Arnold şi d-na Adina Donosa).
Se supune la vot alegerea domnului consilier Popa Răzvan care
a fost votat cu 25 de voturi pentru şi o abţinere (d-na Adina Donosa).
Preşedintele de vârstă al şedinţei - dl. Stroe Ioan dă citire
componenţei comisiei, formată din: Adrian Oprică, Carmen Ferghete,
Răzvan Popa, Barabas Laszlo şi Mihai Costel şi se supune la vot
constituirea comisiei de validare.
Comisia de validare urmează să – şi aleagă preşedintele şi
secretarul.
Sedinţa se reia după o scurtă pauză.
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Domnul consilier Oprică Adrian dă citire procesului –verbal al
comisiei de validare:
“PROCES-VERBAL
al comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai
Municipiului Braşov
Încheiat azi 23 iunie 2016
Subsemnaţii Oprică Florentin – Adrian, Ţop Ferghete Carmen,
Popa Răzvan, Barabas Laszlo, Mihai Costel, în calitate de membri ai
comisiei de validare, am procedat la alegerea preşedintelui şi
secretarului acestei comisii, respectiv în funcţia de preşedinte a fost
desemnat Oprică Florentin – Adrian, iar în funcţia de secretar Mihai
Costel.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal”.
Urmează o altă pauză în care comisia de validare se retrage
pentru studierea dosarelor consilierilor.
Comisia de validare din 23 iunie 2016 (în temeiul şi cu aplicarea
prevederilor art. 6, alin. 1 din O.G. nr. 35 din 2002 actualizată privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale şi ale art. 31 din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia
publică locală republicată) a analizat şi a validat dosarele următorilor
consilieri locali, astfel:
P.N.L.: Oprică Florentin Adrian; Ţop Ferghete Carmen; Rusu
Sebastian-Mihai; Cojocea Roxana; Ciovică Octavian-Eugen; Mara
Iulian; Chifu Sergiu-Marian; Radu-Iov Constantin; Bucur Ciprian;
Bădulescu Sebastian-Gabriel;
P.S.D.: Popa Răzvan; Comşulea Eugen; Pătraşcu Lucian; Tărăbuţă
Dumitru; Duţu Tudor-Alexandru; Crivineanu Alexandra-Ioana; Stroe
Ioan; Bunghiuz Marius-Ştefan;
U.D.M.R.: Toaso Imelda; Barabas Laszlo;
P.M.P.: Mihai Costel; Neacşu Alexandru;
P.E.R.: Sebeni-Comşa Mariana; Donosă Adina;
F.D.G.R.: Macedonschi Cristian; Ungar Arnold;
Independent: Şovăială Şerban;
În urma analizării dosarelor, comisia de validare a constatat şi
hotărât următoarele:
Analizând dosarele candidaţilor din partea Partidului Naţional
Liberal, respectiv Oprică Florentin-Adrian, Ţop-Ferghete FlorianaCarmen; Rusu Sebastian-Mihai; Cojocea Roxana; Ciovică OctavianEugen; Mara Iulian; Chifu Sergiu-Marian; Radu-Iov Constantin;
Bucur Ciprian-Ionuţ, Bădulescu Sebastian-Gabriel, se constată că
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dosarele acestora sunt complete, nu există cauze care să împiedice
validarea, motiv pentru care comisia, în unanimitate, propune
validarea lor de către consiliul local.
Analizând dosarele candidaţilor din partea Partidului Social
Democrat, respectiv Popa Răzvan; Comşulea Eugen; Pătraşcu Lucian;
Tărăbuţă Dumitru; Duţu Tudor-Alexandru; Crivineanu AlexandraIoana; Stroe Ioan; Bunghiuz Marius-Ştefan, se constată că dosarele
acestora sunt complete, nu există cauze care să împiedice validarea,
motiv pentru care comisia, în unanimitate, propune validarea lor de
către consiliul local.
În continuare, s-a procedat la analiza candidaţilor din partea
Uniunii Democrate Maghiare din România, respectiv Toaso Imelda şi
Barabas Laszlo şi se constată că dosarele acestora sunt complete, nu
există cauze care să împiedice validarea, motiv pentru care comisia, în
unanimitate, propune validarea lor de către consiliul local.
În continuare, comisia de validare analizează dosarele
candidaţilor Partidului Mişcarea Populară, respectiv Mihai Costel şi
Neacşu Alexandru, constatându-se că dosarele acestora sunt
complete, nu există cauze care să împiedice validarea, motiv pentru
care comisia, în unanimitate, propune validarea lor de către consiliul
local.
Procedându-se la analiza dosarului candidatei Sebeni-Comşa
Mariana, ocazie cu care se constată că la dosar este depusă o
declaraţie pe proprie răspundere, cu data de 23 iunie 2016, semnată
olograf, prin care declară că renunţă la calitatea de membru ales al
Consiliului Local Braşov.
Faţă de această declaraţie, membrii Comisiei de Validare iau act
de renunţare la calitatea de candidat în Consiliul Local al
Municipiului Braşov şi procedează la analizarea dosarului
candidatului de pe lista supleanţilor Partidului Ecologist Român,
respectiv a domnului Onica Nicolae.
În conformitate cu prevederile legale, Comisia de validare a
procedat la analizarea următorului candidat de pe lista suplimentară,
astfel cum a fost comunicată de Biroul Electoral de Circumscripţie
Braşov, respectiv dosarul candidatului Onica Nicolae.
Comisia de validare constată că prin Hotărârea nr. 2 din 22
iunie 2016, Partidul Ecologist Român – Filiala Judeţeană Braşov, a
hotărât retragerea sprijinului politic şi excluderea din calitatea de
membru de partid a d-lui Onica Nicolae, ceea ce duce automat,
conform Statutului Partidului Ecologist Român, art. 23, alin. 2, la
pierderea funcţiilor pe care le deţine în partid, precum şi a celor
elective sau demnităţi de Stat obţinute în numele Partidului Ecologist
Român.
Faţă de această situaţie, comisia constată că nu sunt îndeplinite
condiţiile de validare a d-lui Onica Nicolae în calitate de consilier
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local, situaţie faţă de care se procedează la analiza dosarului
domnului Comşa Marius – următorul candidat de pe lista
supleanţilor.
La dosar se regăseşte depusă adresa f.n (fără număr) din 23
iunie 2016 a Partidului Ecologist Român – Filiala Judeţeană Braşov,
depusă la secretariatul consiliului local, în timpul şedinţei, din care
rezultă că Partidul Ecologist Român, reprezentat prin dl. Cătălin
Nămăescu, în calitate de preşedinte interimar, susţine validarea
domnului Comşa Marius în funcţia de consilier local.
Neexistând alte impedimente la validare, comisia de validare
propune validarea mandatului d-lui Comşa Marius.
Supusă la vot propunerea de validare a d-lui Comşa Marius, a
fost adoptată cu 4 (patru) voturi pentru şi o abţinere, a domnului
Popa Răzvan.
În continuare, comisia procedează la analiza următorului dosar
al candidatului aflat pe lista permanentă, respectiv Donosa Adina şi
în acest caz constatându-se existenţa la dosar a adresei Partidului
Ecologist Român – Filiala Judeţeană Braşov F.N. din data de 23 iunie
2016, prin care se susţine validarea acesteia în funcţia de consilier
local, fapt pentru care Comisia de validare propune validarea acesteia.
Se continuă verificarea dosarelor, luându-se în discuţie
candidaţii F.D.G.R., Macedonschi Cristian şi Ungar Arnold, ocazie cu
care se constată că sunt îndeplinite condiţiile de validare şi se
propune validarea acestora.
De asemenea, se constată că sunt îndeplinite condiţiile de
validare pentru dl. Şovăială Şerban, candidat independent.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2
(două) exemplare, spre cele legale.”
Are loc în continuare validarea membrilor consiliului municipal,
individual, în ordine alfabetică. La vot, persoana care este
nominalizată nu are dreptul de a vota.
Se citesc consilierii în ordine alfabetică şi se votează în
unanimitate: Barabas Laszlo, Bădulescu Sebastian-Gabriel, Bucur
Ciprian-Ionuţ, Bunghiuz Marius-Ştefan, Chifu Sergiu-Marian, Ciovică
Octavian-Eugen, Cojocea Roxana, Comşa Marius (o abţinere, d-na
Donosa Adina), Comşulea Eugen, Crivineanu Alexandra-Ioana,
Donosă Adina (o abţinere, dl. Comşa Marius), Duţu Tudor-Alexandru,
Macedonschi Cristian, Mara Iulian, Mihai Costel, Neacşu Alexandru,
Oprică Florentin-Adrian, Pătraşcu Lucian, Popa Răzvan, Radu-Iov
Constantin, Rusu Sebastian-Mihai, Stroe Ioan, Şovăială Şerban,
Tărăbuţă Dumitru, Toaso Imelda, Ţop Ferghete Floriana-Carmen,
Ungar Arnold.
Urmează depunerea jurământului de către fiecare consilier.
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Domnul Secretar Nicolae Paraschiv face cunoscut că, în
conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanţa 35/2002 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, procedura de
depunere a jurământului este următoarea:
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale spune jurământul,
după care fiecare consilier local care a fost validat se va prezenta, va
pune mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie şi va spune doar atât:
JUR!, după care va semna jurământul în două exemplare, din care
unul îl reţine, iar celălalt îl predă secretariatului.
Urmează depunerea jurământului de către fiecare consilier în
parte.

J U R Ă M Â N T
Subsemnatul(a)
______________________________________
consilier(ă), în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov, în
conformitate cu articolul 32, alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare coroborat cu art. 7, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, actualizată şi art. 8, alin. (1) din O.G. nr.
35/2002, pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, depun în faţa Consiliului Local
următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor municipiului Braşov, judeţul Braşov. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!”
Data: _____________
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

CONSILIER LOCAL,

Preşedintele de vârstă al şedinţei - dl. Stroe Ioan dă citire
proiectului de hotărâre privind declararea ca legal constituit al
Consiliul Local.
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*
Alegerea primului preşedinte de şedinţă
a noului consiliu local
Domnul consilier Oprică Adrian îl propune ca preşedinte de
şedinţă pentru şedinţa din 23 iunie 2016 pe domnul consilier Bucur
Ciprian,
Domnul Bucur Ciprian a fost ales în unanimitate pentru a
prelua lucrările şedinţei.
Preşedintele şedinţei - dl. Bucur Ciprian dă citire ordinii de zi,
respectiv:
1. Prezentarea rezultatului validării alegerii Primarului.
2. Depunerea jurământului de către Primar.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarilor.
4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate.
Preşedintele şedinţei - domnul Bucur Ciprian supune la vot
ordinea de zi, iar în urma votului aceasta a fost aprobată în
unanimitate şi trece la primul punct al ordinii de zi - prezentarea
rezultatului validării alegerii primarului.
Domnul Judecător precizează că a fost desemnat să prezinte
rezultatele validării alegerii domnului Scripcaru George în funcţia de
Primar al Municipiului Braşov, potrivit dispoziţiilor ar. 59, alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 şi aduce la cunoştinţă că prin Încheierea
Judecătoriei Braşov din data de 22 iunie 2016, în temeiul art. 58,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001, a fost validată alegerea domnului
Scripcaru George în funcţia de Primar al Municipiului Braşov.
Încheierea este executorie, orice persoană interesată are drept
de apel în termen de 30 de zile de la data la care a luat la cunoştinţă
de încheiere, dar nu mai târziu de un an de la data pronunţării.
Încheierea a fost pronunţată în şedinţă publică în data de 22
iunie 2016.
Pentru fundamentarea acestei decizii, Judecătoria a avut în
vedere datele din procesul-verbal privind centralizarea voturilor,
constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului pentru
funcţia de Primar, încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripţie
nr. 1 al Municipiului Braşov, cu privire la rezultatele alegerilor din
data de 5 iunie 2016, date din care rezultă că la alegerile respective,
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în circumscripţia nr. 1 a Municipiului Braşov, au participat un număr
de 93.375 alegători din cei 250.807 înscrişi pe listele electorale,
existând un număr de 89.584 voturi valabil exprimate.
Pentru candidatul la funcţia de primar, independent, domnul
George Scripcaru, s-au exprimat un număr de 45.897 voturi, fiind
astfel îndeplinite cerinţele art. 101 al. 2 din Legea nr. 115/2015,
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
De asemenea, a fost avut în vedere faptul că domnul George
Scripcaru îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de art. 4 din
Legea nr. 115/2015, iar alegerea candidatului nu s-a făcut prin
fraudă electorală constatată în condiţiile aceleiaşi legi.
S-a avut în vedere, de asemenea, că în conformitate cu
dispoziţiile art. 38 alin. 1 din Legea nr. 334/2006, republicată,
candidatul independent Scripcaru George a depus la Autoritatea
Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor
electorale, astfel cum rezultă din Lista nr. 7/21.06.2016 întocmită de
Autoritatea Electorală Permanentă.
Acestea fiind spuse, având în vedere decizia instanţei, domnul
judecător îl felicită chiar înaintea depunerii Jurământului şi îi doreşte
să aibe forţa necesară pentru a aduce la îndeplinire toate proiectele
despre care a vorbit braşovenilor în campania electorală şi îi doreşte
mult succes în activitate.
Urmează depunerea jurământului de către dl. Primar George
Scripcaru.
JURĂMÂNT
Subsemnatul(a) SCRIPCARU GEORGE, primar ales al
Municipiului Braşov, în conformitate cu art. 60 alin. (1) coroborat cu
art. 32 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 alin. (1)
coroborat cu art. 7 alin (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, actualizată şi art. 31 alin. (2) din O.G. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor municipiului Braşov, judeţul Braşov. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!”
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Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor
Domnul Prefect Ciprian Băncilă se retrage.
Preşedintele şedinţei - dl. Bucur Ciprian anunţă că urmează
punctul nr. 3, respectiv alegerea viceprimarilor.
Domnul consilier Oprică Adrian îi propune pe dl. Mihai Costel şi
Barabas Laszlo.
Domnul consilier Pătraşcu Lucian, din partea Partidului Social
Democrat, îl propune pe dl. Răzvan Popa.
Domnul consilier Macedonschi Cristian, din partea Forumului
German şi P.E.R. îl propune pe dl. Arnold Ungar.
Fiecare candidat a primit câte un buletin de vot pe care îl
completează după intrarea în cabina de vot.
Domnul Consilier Oprică Adrian:
“Proces-verbal al comisiei de validare, încheiat astăzi, 23 iunie
2016, cu ocazia alegerii Viceprimarilor Municipiului Braşov.
Procedând la numărarea voturilor exprimate pentru alegerea
Viceprimarilor Municipiului Braşov, a constatat următoarele: pentru
funcţia de viceprimari au fost propuşi următorii consilieri locali: Mihai
Costel, Barabas Laszlo, Popa Răzvan, Ungar Arnold. În urma
exercitării voturilor au fost înregistrate următoarele rezultate:
- total voturi exprimate - 26
- total voturi valabile - 26
- total voturi nule - 0
Numărul de voturi exprimate pentru fiecare candidat sunt:
- Mihai Costel –voturi pentru - 16
- Barabas Laszlo – voturi pentru - 16
- Popa Răzvan – voturi pentru - 10
- Ungar Arnold – voturi pentru – 10
În urma numărării voturilor exprimate au fost aleşi în funcţia de
Viceprimari dl. Mihai Costel şi dl. Barabas Laszlo, drept urmare s-a
încheiat prezentul proces-verbal spre cele legale.
Urmează depunerea jurământului de către cei doi viceprimari.
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VICEPRIMARI
JURĂMÂNT
Subsemnatul(a) MIHAI COSTEL, viceprimar al Municipiului
Braşov, în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
coroborat cu Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art.
11 alin. (1) din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, actualizată,
depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor municipiului Braşov, judeţul Braşov. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!”
JURĂMÂNT
Subsemnatul(a) BARABAS LASZLO, viceprimar al Municipiului
Braşov, în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
coroborat cu Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art.
11 alin. (1) din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, actualizată,
depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor municipiului Braşov, judeţul Braşov. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!”
Preşedintele şedinţei - dl. Bucur Ciprian trece la ultimul punct
de pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 4 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Se supune la vot numărul de comisii, respectiv 7 comisii şi se
votează în unanimitate:
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Comisia 1 – comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii,
prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al
Municipiului Braşov.
Comisia 2 – comisia pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice
şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii
naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.
Comisia 3 – comisia pentru comerţ, turism, achiziţii
publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa
persoanelor.
Comisia 4 – comisia pentru activităţi ştiinţifice, socialculturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret,
religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.
Comisia 5 – comisia juridică şi administraţie publică locală,
păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor.
Comisia 6 – comisia pentru probleme de gospodărie
comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi
registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate
publică.
Comisia 7 – comisia de relaţii externe, studii europene,
relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite,
cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice
sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare
intercomunitară.
Pentru comisia nr.1:
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian propune următorii
consilieri PNL: d-na Ţop Ferghete Carmen, dl. Mara Iulian şi dl.
Bădulescu Sebastian.
Domnul consilier Popa Răzvan îl propune din partea P.S.D pe
domnul Lucian Pătraşcu.
Domnul consilier Ungar Arnold îl propune din partea grupului
Forumul Democrat German - P.E.R. pe dl. Macedonschi Cristian.
Domnul consilier Comşa Marius îl propune tot din partea
Forumului German şi P.E.R., pe Comşa Marius.
Se supun la vot propunerile:
D-na Ţop Ferghete Carmen 26 de voturi pentru, dl. Mara Iulian 26 de
voturi pentru, dl. Bădulescu Sebastian 26 voturi pentru, dl. Comşa 17
voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri, dl. Macedonschi Cristian
11 voturi pentru, 14 împotrivă şi o abţinere.
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Din comisia 1 vor face parte următorii consilieri: d-na Ţop
Ferghete Carmen, dl. Mara Iulian, dl. Bădulescu Sebastian, dl.
Lucian Pătraşcu şi dl. Comşa Marius.
Pentru comisia nr.2:
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian propune următorii
consilieri PNL: dl. Bucur Ciprian, dl. Rusu Sebastian şi dl. Chifu
Sergiu.
Domnul consilier Lucian Pătraşcu îl propune din partea P.S.D
pe domnul Răzvan Popa
D-ra Toaso Imelda îl propune din partea U.D.M.R. pe dl.
Barabas Laszlo.
Domnul Consilier Macedonschi Cristian o propune pe d-na
Adina Donosa.
Se supun la vot propunerile:
Dl. Bucur Ciprian 26 voturi pentru, dl. Rusu Sebastian 26
voturi pentru, Chifu Sergiu 26 voturi pentru, dl. Răzvan Popa 26
voturi pentru, dl. Barabas Laszlo 26 voturi pentru, Adina Donosa 14
voturi împotrivă, 12 abţineri.
Din comisia 2 vor face parte următorii consilieri: dl. Bucur
Ciprian, dl. Rusu Sebastian, dl. Chifu Sergiu, dl. Răzvan Popa şi
dl. Barabas Laszlo.
Pentru comisia nr.3:
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian propune următorii
consilieri PNL: d-ra Cojocea Roxana şi dl. Radu-Iov Constantin.
Domnul consilier Popa Răzvan îl propune din partea P.S.D pe dl.
Bunghiuz Marius şi dl. Duţu Tudor.
Domnul consilier Comşa Marius îl propune pe dl. Ungar Arnold.
Dl Consilier Ungar Arnold refuză propunerea, pentru că dl.
Comşa nu face parte din partidul dânsului, specificând că el
candidează unde are profesia şi ocupaţia.
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Se supun la vot propunerile:
D-ra Cojocea Roxana 26 voturi pentru, dl. Radu-Iov Constantin
26 voturi pentru, dl. Bunghiuz Marius 26 voturi pentru, dl. Duţu
Tudor 26 voturi pentru, d-na Donosă Adina 10 voturi pentru şi 16
abţineri - nu a întrunit numărul de voturi.
Domnul Consilier Oprică Adrian îl propune pe dl. Şovăială
Şerban.
Dl.consilier Şovăială Şerban are 26 voturi pentru.
Din comisia 3 vor face parte următorii consilieri: D-ra
Cojocea Roxana, dl. Radu-Iov Constantin, dl. Bunghiuz Marius, dl.
Duţu Tudor , dl. Şovăială Şerban.
Pentru comisia nr. 4
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian propune următorii
consilieri PNL:
dl. Rusu Sebastian, dl. Ciovică Octavian şi dl.
Bădulescu Sebastian.
Domnul Consilier Ungar Arnold îl propune pe dl. Macedonschi.
Domnul consilier Popa Răzvan îl propune din partea P.S.D. pe
dl. Eugen Comşulea.
Dl. consilier Barabas o propune din partea U.D.M.R., pe d-na
Toaso Imelda.
Se supun la vot propunerile:
D-na Toaso Imelda 26 voturi pentru, dl. Rusu Sebastian 26
voturi pentru, dl. Ciovică Octavian 26 voturi pentru, dl. Bădulescu
Sebastian 26 voturi pentru, dl. Comşulea Eugen 26 voturi pentru , dl.
Macedonschi Cristian 10 voturi pentru. 16 abţineri – nu a întrunit
numărul de voturi.
Din comisia 4 vor face parte următorii consilieri: d-na Toaso
Imelda, dl. Rusu Sebastian, dl. Ciovică Octavian, dl. Bădulescu
Sebastian şi dl. Comşulea Eugen.
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Pentru comisia nr. 5
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Comisia 5. Propuneri? Dl. O prică, vă rog!”
Consilier - dl. Op rică Adrian:
“Din partea P.N.L. Opri că Adri an, Cojocea Roxana şi
Chifu Sergi u”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Domnul Popa”.
Consilier - dl. Popa Răzvan:
“Din partea P.S.D. dl. Tărăbuţă Du mi t ru ”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Domnul Mihai Costel”.
Consilier - dl. M ihai Costel:
“Din partea Partidului Mişcarea Populară dl. Neacşu
Alexandru”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Domnul Macedonsc hi?”
Consilier - dl. Macedonschi C ristian:
“Din partea Forum – P.E.R. dl. Arnold Ungar”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Da. Alte propuneri, dacă mai sunt? Procedăm la vot.
Pentru d l. Oprică Ad rian, cine este pentru?”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Unanimita te”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Nu ”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Împotrivă dl. Macedonschi Cristian. Notaţi la
procesul-verbal”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Deci dl. Oprică 25 de voturi pentru… cine se abţine?”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“D-na Donosa Adina. 24 pentru”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Împotrivă? Da, dl. Macedonschi Cristian. Deci 24 de
voturi pentru dl. Op rică.
Pentru d -na Cojocea Roxana? Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? ”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Unanimita te”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
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“Pentru dl. Chifu Serg iu? Cine e ste pentru?”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Împotrivă? Abţine ri? D l. Şovăială”.
Consilier - dl. Şovăială Şerban:
“Nu , nu, nu!”
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Deci 26 de voturi şi pentru dl. C hifu Se rgiu.
Unanimita te.
Pentru d l. Neacşu Alexandru? Cine este pentru?”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Împotrivă? Abţine ri? Unan im itate”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Pentru dl. Tărăbu ţă Dumitru? Cine este pentru?”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Împotrivă? Abţine ri? Unan im itate”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Pentru dl. A rnold Ungar? Cine este pentru?”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Începând de la dl. Popa, una, două, trei, patru, cinci,
şase, şapte, opt, nouă, zece”.
Consilier - dl. Ungar Arnold:
“Domnu’ Preşedinte, solicit vot nominal!”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Domnul Barabas Laszlo? Vot nomina l pentru
candidatura domnului Ungar A rnold în comisia nr. 5”.
Consilier - dl. Barabas Laszlo:
“Împotrivă”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Dl. Mihai Costel? Ah! Scuze!”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Bădulescu Sebastian?”
Consilier - dl. Bădulescu Sebastian:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Bucur Ciprian?”
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Bunghiuz?”
Consilier - dl. Bunghiuz Ma rius:
“Pentru”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Chifu?”
Consilier - dl. Chifu Sergiu:

16

“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Ciovică?”
Consilier - dl. Ciovică Octavian:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“D-ra Roxana Cojocea?”
Consilier – d-ra Cojocea Roxana:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Comşa Marius?”
Consilier - dl. Comşa Marius:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Comşulea Eugen?”
Consilier - dl. Comşulea Eugen:
“Pentru”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“D-ra Crivineanu Alexandra?”
Consilier – d-ra Crivineanu Alexandra:
“Pentru”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“D-ra Donosa?”
Consilier – d-ra Donosa Adina:
“Pentru”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Macedonschi Cristian?”
Consilier - dl. Macedonschi C ristian:
“Pentru”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Mara Iu lian?”
Consilier - dl. Ma ra Iulian:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Mihai Cos tel?”
Consilier - dl. M ihai Costel:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Neacşu?”
Consilier - dl. Neacşu Alexandru:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Oprică Adrian Florentin?”
Consilier - dl. Op rică Adrian:
“Împotrivă”.
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Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Lucian Pătraşcu?”
Consilier - dl. Pă traşcu Lucian:
“Pentru”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Popa Răzvan?”
Consilier - dl. Popa Răzvan:
“Pentru”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Radu - Iov Constantin?”
Consilier - dl. Radu - Iov Constantin:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Rusu Sebastian?”
Consilier - dl. Rusu Sebastian:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Stroe Ioan?”
Consilier - dl. S troe Ioan:
“Pentru”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
Dl. Şovăia lă Şerban?”
Consilier - dl. Şovăială Şerban.
“Mă abţin”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Tărăbuţă Dumitru?”
Consilier - dl. Tă răbuţă Dumitru:
“Pentru”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“D-na Toaso Imelda?”
Consilier – d-na Toaso Imleda:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“D-na Carmen Ferghete Ţop?”
Consilier – d-na Ţop Ferghete Carmen:
“Împotrivă”.
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Dl. Ungar?”
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Votu l dumneavoastră care e?”
Consilier - dl. Ungar Arnold:
“Pentru”.
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“În regulă! Bun!”
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Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Rezultatu l votului: 10 pentru, 1 abţinere şi 15
împotrivă”.
Consilier - dl. Ungar Arnold:
“Domnu’ Preşedinte, dacă-mi daţi cuvântul?”
Preşedintele şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Vă rog!”
Secretar - dl. N icolae Paraschiv:
“Numai puţin! Să menţionăm în procesul-ve rbal, de ci
15 împo trivă, 1 abţinere şi 10 pentru”.
Consilier - dl. Ungar Arnold:
“V reau să explic pentru ce am cerut vot nominal.
Uitaţi-vă la art. 17, alin. 2 din O.G. 35 din 2002 şi atunci
veţi înţelege că de aici se naşte un proces. Vă mulţumesc!”
Preşedinte le şedinţei - dl. Bucu r Ciprian:
“Bun! Dau citire rezultatelor membrilor pentru comisia
5: dl. Oprică Adrian – 24 de voturi pentru, d-na Cojocea
Roxana – 26, dl. Chifu Sergiu – 26, dl. Tărăbuţă D umitru
– 26, dl. Neacşu Alexandru – 26, d l. Arnold Ungar – 10”.
Din comisia 5 vor face parte următorii consilieri: dl. Oprică
Adrian, d-ra Cojocea Roxana, dl. Chifu Sergiu, dl. Tărăbuţă
Dumitru, dl. Neacşu Alexandru.
Pentru comisia nr. 6
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian propune următorii
consilieri PNL: dl. Mara Iulian, Radu-Iov Constantin şi Ciovică
Octavian.
Domnul consilier Popa Răzvan îl propune din partea P.S.D. pe
dl. Stroe Ioan.
Domnul consilier Comşa Marius îl propune din partea P.E.R. pe
dl. Macedonschi.
Se supun la vot propunerile:
Dl. Mara Iulian 24 voturi pentru şi 2 abţineri, dl. Radu-Iov
Constantin, 24 voturi pentru şi 2 abţineri, dl. Ciovică Octavian 24
voturi pentru şi 2 abţineri, dl. Stroe Ioan 26 voturi pentru, dl.
Macedonschi Cristian 26 voturi pentru.
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Din comisia 6 vor face parte următorii consilieri: dl. Mara
Iulian, dl. Radu-Iov Constantin, dl. Ciovică Octavian, dl. Stroe
Ioan şi dl. Macedonschi Cristian.
Pentru comisia nr. 7
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian îl propune din partea
PNL pe dl. Bucur Ciprian.
Domnul consilier Mihai Costel îl propune din partea grupului
său pe dl. Şerban Şovăială şi se propune şi pe dânsul.
Dl. consilier Comşa Marius o propune din partea P.E.R. pe d-na
Adina Donosa.
Dl. consilier Popa Răzvan o propune din partea P.S.D. pe d-ra
Alexandra Crivineanu.
Se supun la vot propunerile:
Dl. Bucur Ciprian 25 voturi pentru şi o abţinere, pentru dl.
Şerban Şovăială 26 voturi pentru, pentru d-na Donosa Adina 25
voturi pentru şi o abţinere, pentru d-ra Crivineanu Alexandra 26
voturi pentru, dl. Mihai Costel 25 voturi pentru şi o abţinere.
Din comisia 7 vor face parte următorii consilieri: dl. Bucur
Ciprian, dl. Şerban Şovăială, d-na Donosa Adina, d-ra Crivineanu
Alexandra, dl. Mihai Costel.
În continuare, urmează să se voteze preşedinţii şi secretarii
comisiilor.
Domnul preşedinte Bucur Ciprian dă citire preşedinţilor şi
secretarilor comisiilor:
Comisia nr. 1:
preşedinte – d-na Ţop Ferghete Carmen
secretar – dl. Lucian Pătraşcu
Comisia nr. 2:
preşedinte – dl. Răzvan Popa
secretar – dl. Ciprian Bucur
Comisia nr. 3:
preşedinte – d-ra Cojocea Roxana
secretar – dl. Radu-Iov Constantin

20

Comisia nr. 4:
preşedinte – d-na Toaso Imelda
secretar – dl. Rusu Sebastian
Comisia nr. 5:
preşedinte – dl. Oprică Adrian
secretar – dl. Neacşu Alexandru
Comisia nr. 6:
preşedinte – dl. Stroe Ioan
secretar – dl. Mara Iulian
Comisia nr. 7:
preşedinte – dl. Şerban Şovăială
secretar – d-ra Crivineanu Alexandra
Preşedintele şedinţei - dl. Bucur Ciprian anunţă că domnul
Popa şi după aceea domnul Primar urmează să adreseze câteva
cuvinte.
Dl. consilier Popa Răzvan vrea să felicite noul consiliu. Dânsul
spune că fiecare din consilieri a primit o adresă din partea Bepco,
prin care se atrage atenţia asupra situaţiei grave legate de încălzirea
Municipiului, solicitarea şi rugămintea dânsului este ca în cel mai
scurt timp să se ia în discuţie ce trebuie făcut în perioada următoare.
Preşedintele şedinţei - dl. Bucur Ciprian susţine o întâlnire pe
parcursul săptămânii viitoare cu reprezentanţii Bepco.
Primarul - dl. George Scripcaru îi felicită pe consilierii noi aleşi
precum şi pe vechii consilieri. Domnul Scripcaru spune că urmează o
perioadă importantă, cu decizii de luat în foarte multe domenii de
activitate la nivelul Municipiului Braşov.
Domnul Primar spune că în următoarea perioadă trebuie făcute
acorduri de finanţare pentru implementarea unor proiecte importante
care necesită implicarea membrilor Consiliului Local.
În completare a ceea ce a spus dl. Răzvan Popa, domnul Primar
doreşte să se identifice variante şi soluţii pentru rezolvarea situaţiei
grave legate de încălzirea Municipiului şi anunţă consilierii că vor
primi prin intermediul Secretariatului toate adresele de la BEPCO.
Domnul Primar George Scripcaru informează că a avut o
discuţie cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi cu cei de la Ministerul de Finanţe (care au
fost la Braşov) cu referire la ceea ce înseamnă programul românoelveţian. Membri din consiliul local vechi cunosc acest proiect, pentru
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că programul româno-elveţian se referă la o finanţare de aproximativ
6 milioane de euro, dintre care aproape 4 sunt pentru ceea ce
înseamnă înlocuirea unor reţele de agent termic în Cartierul
Tractorul.
Domnul Primar Scripcaru a solicitat Ministerului Dezvoltării,
Viceprim-ministrului, domnul
Dâncu, să intermedieze sau să-l
mobilizeze pe dl. Ciocan, Preşedintele A.N.R.S.C., să facă o deplasare
la Braşov, să participe la o discuţie cu consilierii şi cu ceilalţi implicaţi
şi să identifice variante pentru rezolvarea situaţiei.
Domnul Primar precizează că Ambasada Elveţiei este foarte
îngrijorată de faptul că acest proiect nu demarează nici măcar
procedura de achiziţie. Dânsul specifică că, pe lângă cele 4 milioane
de euro care sunt pentru reabilitarea reţelei principale de transport
din Tractorul, unde este identificată cea mai mare pierdere, mai sunt
în acest program două unităţi de învăţământ care trebuie reabilitate
integral, Liceul de Informatică, “Grigore Moisil”, de pe Calea Bucureşti
şi Şcoala 4 din Răcădău.
Domnul Primar le urează mult succes consilierilor validaţi şi
speră că împreună să poată să implementeze noi proiecte pentru
Municipiul Braşov.
In încheiere, domnul Primar precizează că în Primărie este o
problemă de personal pentru că, oameni din diferite direcţii au ieşit
la pensie sau au plecat din cauza salariului. Această problemă a
salarizării nu e numai la nivelul Municipiului Braşov. Dânsul speră să
se găsească soluţii pentru administraţia publică locală.
Preşedintele şedinţei - domnul
Bucur Ciprian Ionuţ
declară încheiate lucrarile sedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre
cele legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Ciprian Ionuţ Bucur

Nicolae Paraschiv
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