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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 9 septembrie 2016 
 
 

            Şedinţa ordinară a Consiliului Local al  Municipiului Braşov a fost  
convocată pentru data de 9 septembrie 2016,  orele 13:30,  în sala  de  
şedinţe a Consiliului Local, din  B-dul Eroilor nr. 8, anunţul de şedin ţă  
fiind postat pe site-ul institu ţiei  şi publicat în ziarul “Transilvania 
Expres”,   în  data de 3-4 septembrie 2016. 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov –  Nicolae Paraschiv   
face prezenţa, din totalul de 27 de consil ieri sunt prezen ţi 26. Absentează  
domnul consil ier Radu Iov-Constantin. 
          Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.   
          La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru, domnul 
Viceprimar Mihai Costel şi domnul Viceprimar Barabas Laszlo. 
  Domnul Secretar al Municipiului Braşov –  Nicolae Paraschiv  
informează  Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte 
de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.  
   Doamna consilier Top Ferghete Floriana –  Carmen  îl propune pe 
domnul consil ier Oprică Florentin Adrian  şi este ales cu unanimitate. 

 
Aprobarea ordinii de zi 

 
Preşedintele şedinţei, Oprică  Florentin Adrian ,  supune la vot 

ordinea de zi. Sunt 63 de puncte pe ordinea de zi, dintre care două puncte 
sunt retrase, respectiv punctul 7 şi punctul 59.  

Preşedintele şedin ţei,  Oprică  Florentin Adrian supune la vot 
procesele verbale de la sedinţa de îndată din 13 iulie 2016, de la şedin ţa 
ordinară din 28 iulie 2016, de la şedinţa de îndată din 28 iulie 2016 şi sunt 
aprobate cu unanimitate.  

INTERPELĂRI  
Domnul consilier Comşa Marius foloseşte acest prilej pentru a 

anunţa oficial în şedinţă,  că Partidul Ecologist Român a semnat un 
protocol pentru dezvoltarea  Braşovului împreună  cu PNL, PMP, Uniunea 
Democrată Maghiară  din România şi cu dl.Primar George Scripcaru. 
Dânsul specifică că nu a fost niciodată în grupul PER-FDGR, aşa cum s-a 
spus, şi acum vor face proiecte pentru dezvoltarea Braşovului împreună cu 
cei din protocol.  
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Domnul consilier Macedonschi Cristian  spune că a observat că,  de 
zece zile se lucrează în spate la Hotelul Aro, în parcarea Sadoveanu cu Sf. 
Ioan şi nu a văzut panourile de şantier. De aceea, roagă şi a ş i făcut o 
interpelare scrisă,  care va fi înregistrată  la C.I.C., prin care cere să i se 
înmâneze documentaţia necesară  şi autoriza ţia. Domnul consilier 
Macedonschi spune că , dacă e schimbare de destinaţ ie, ar fi trebuit să  
treacă prin votul Consiliului Local, fiindcă e o investiţ ie nouă  şi  că dacă ar  
fi fost Primar, ar f i supus dezbaterii şi faptul că ne-ar trebui locuri de 
parcare. Dânsul precizează , de asemenea, că ar fi făcut o propunere pentru 
două-trei nivele de parcat subteran, dacă tot se lucrează în acea zonă.   

Domnul consilier Ungar Arnold doreşte să ştie de ce nu sunt puse la 
dispoziţie, cum spune art.  47, alin. 2 din O.G. 35 din 2002, avizele 
comisiilor de speciali tate ale Consiliului Local şi de ce nu este pus la 
dispoziţie, înainte de a vota, procesul-verbal al şedinţei precedente.  

Domnul consilier Tărăbuţă  Mihai are avea două interpelări pentru 
domnul Primar ş i Primăria Municipiului Braşov: 

 La Uzina II, este o cantină,  care este în ruină de mai mulţi ani. Pe 
tableta de construcţ ie scrie că în 2014 trebuia finalizată.  Cetăţenii din zonă  
şi asocia ţii le de proprietari,  solicită finalizarea constructiei, sau dacă  nu se 
poate finaliza, să se contruiască un parc sau altceva.  

A doua problemă: pe str.  Drumul Cernatului s-au asfalta t toate 
trotuarele, mai puţin o porţiune dintre două blocuri, 14 şi 14 A, iar la 14 A 
s-a asfaltat în campania electorală numai porţiunea din fa ţa magazinului 
unde au fost afişe electorale. Rugămintea cetăţenilor şi a asociaţ iilor de 
proprietari este să se asfalteze şi porţiunea dintre ce le două blocuri, este 
zona în care se merge la dispensarul medical şi  de asemenea, rugămintea 
tuturor cetăţenilor este să  se rezolve aleea dintre blocuri şi garaje care a 
fost începută  în 2012 la alegerile Primăriei.   

Domnul Primar George Scripcaru spune că se vor verifica aceste 
probleme. Referitor la fosta cantină de acolo, domnul primar spune că  este 
într-un proiect de construc ţie care a fost demarat de către o entitate 
privată,  şi care între timp (pentru că  ş i Primăria s-a sesizat legat de acest  
lucru) a avut ceva probleme de natură  f inanciară,  insolvenţă,  sau lucruri de 
acest  fel. Primăria o să solicite de la cei  care au pornit ace l proiect, să  
vadă exact care este situaţia.  

Domnul Primar George Scripcaru informează că în spate la Aro a 
fost iniţ iat un proiect acuma câţiva ani de zile, pentru o parcare subterană.  
Acel proiect cu parcare subterană a fost proiectat  de către specialiş ti şi nu 
s-a putut implementa, pentru că  în spate la Aro sunt racordurile de gaz sau 
de alte util ităţi care alimentează  toată zona din Centrul Istoric. Acel 
parking subteran nu a putut să f ie executat  pentru că  acele racorduri nu pot 
să f ie nici strămutate, nici transla tate într-o altă zonă.  Se lucrează la 
extinderea pietonalului de pe Sf. Ion cu legătură  în str.  Mureşenilor pentru 
că în centrele istorice trebuie să fie cât mai mult pietonal şi  cât  mai puţin 
trafic auto. În zona respectivă,  se lucrează  la pietonal, pentru că  sunt 
foarte multe cazuri când datorită celor care parchează  în zonă,  în mod 
neregulamentar ş i accesează acea legătură cu str.  Mureşenilor, au fost  
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foarte multe si tua ţii  când s-au produs sau erau pe cale să  se producă  
accidente. 

 Domnul Primar George Scripcaru precizează că se lucrează la un 
studiu de monitorizare a traficului în Centrul Istoric, la un pietonal care să  
facă legătura dinspre Piaţa Sfatului, Apollonia Hirscher, intersecţ ie cu 
Poarta Schei până în zona Transformatorului şi  se va face prelungirea 
pietonalului până în  zona de intersecţie cu str. Castelului. In acest fel, va 
exista o zonă pietonală care să f ie utilizată de către turişt i,  cetăţeni sau cei 
care activează în zona respectivă cu puncte comerciale sau de altă  natură  
din zona respectivă.  De asemenea, se studiază legă tura dinspre cartie rul 
Răcădău cu zona Star, dacă este posibil să se creeze  sens unic dinspre 
Răcădău înspre oraş, iar zona de la Star spre Modarom să  devină  pietonal, 
cu str. Politehnicii,  cu str.  Postăvarului (care să lege zona de la Prefectură 
cu str.  Postăvarului şi  cu str.  Politehnicii, din zona Universităţi i sau a 
facultăţii din zona respectivă). De asemenea, să se desfiinţeze parcarea din 
fa ţa magazinului Star ş i totodată şi parcarea din spate le magazinului Star 
de pe hala agroalimentară,  asta în contextul în care la Spitalul Militar 
există o parcare de 450 de locuri, o investiţie de câteva milioane de euro, 
care stă neocupată.   

Domnul consilier Toro Tamas mulţumeşte executivului ş i oamenilor 
care se ocupă de oraşul nostru frumos, şi spune că apreciază faptul că,  în 
câteva săptămâni, s-a găsit o soluţie pentru ca la Grădiniţa nr. 13 să se 
înfiin ţeze o secţ ie maghiară.  Mul ţumeşte Poliţ iei Locale, că  a găsit  soluţi i  
pentru problemele cu care dânsul i-a solicitat în ultimele două săptămâni,   
şi felicită echipa de la Direcţia de Servicii Sociale, unde a fost împreună  
cu colegii de la Consiliul Local.  

Domnul Primar George Scripcaru retrage punctul 59 de pe ordinea 
de zi 

Domnul Secretar al Municipiului Braşov - Nicolae Paraschiv  
informează  Consiliul Local că,  în conformitate cu prevederile art.  47, alin.  
2, comisiile de specialitate au obligaţia ca în baza expunerii de motive, 
raportului de specialitate şi a proiec tului de hotărâre au obliga ţia să emită  
un aviz, conform prevederilor acestui articol. Acest aviz se comunică  
Secretarului, conform art. 47, alin. 2, iar Secretarul are obligaţia să  
comunice aceste avize primarului şi  consilieri lor. Problema care se pune 
este că suntem într-o situaţ ie mai delicată,  iar comisiile de specialitate şi  
executivul au înţeles exigenţele acestei şedinţe ş i au înţeles, de asemenea, 
să procedeze la punerea în aplicare a unor prevederi, tot ale Consiliului 
Local, de adoptare a unor hotărâri care au un caracter de urgen ţă , şi care 
necesitau aprobare cu mult timp în urmă.  Motiv pentru care această şedin ţă  
de consiliu local a fost convocată  vineri, a apărut în ziar sâmbătă,  iar  
comisiile, care nu sunt cenzurate nici de executiv şi nici de Secretar, au 
planificat şedinţele de comisii în data de joi. Deci, joi comisiile au emis 
avizele de speciali tate, în conformitate cu prevederile legale, ş i mai mult  
decât atât, vrea să informeze Consiliul Local că în această si tuaţ ie, comisia 
juridică,  după o analiză profundă a tuturor proiectelor de hotă râre, a emis 
avizele joi, 8 septembrie, la ora 16,00, iar comisia economică,  care a ţinut 
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două şedinţe pentru a analiza cu mai multă  responsabilitate şi eficien ţă 
proiectele de hotărâri,  a emis avizele vineri, 9 septembrie, la ora 12,48. În 
această  situaţ ie, consideră că avizele sau conţinutul avizelor a fost  
cunoscut tuturor comisiilor, preşedinţilor şi secre tarilor de comisii ş i pe 
cale de consecinţă,  tuturor consilierilor.  

În ceea  ce priveşte problema proceselor-verbale care se dezbate, şi  
speră să nu o dezbată tot mandatul, informează din nou to ţi consil ieri i  
locali că procesele-verbale se redactează după finalizarea şedinţelor de 
consil iu local. Nu este o treabă foarte uşoară,  şi mai mult decât atât este o 
problemă  destul de responsabilă,  motiv pentru care o singură  persoană care 
se ocupă sau două  persoane care  se ocupă de acest lucru trebuie să  
manifeste aten ţie ş i să redacteze în modul cel mai fidel acest proces 
verbal, pentru că poate produce consecin ţe de ordin juridic şi de altă  
natură .  Procesele-verbale sunt puse, informează domnul Secretar, pe site şi  
domnii consilieri  iau la cunoştinţă  de ele, inclusiv în forma în care nu este 
aprobată. Legea prevede că la începutul f iecărei şedin ţe se aprobă 
procesul-verbal al şedin ţei aneterioare, deci el este redactat într-o anumită  
formă care poate suporta modificări.  

Domnul Secretar al Municipiului, Nicolae Paraschiv precizează că  
fiecare doamnă  ş i domn consil ier local a  luat la cunoştin ţă şi  i  s-a 
comunicat o procedură prin care pot să  acceseze site-ul în care există  
procesul-verbal. Şi  f iecare dintre dânş ii au primit  pe e-mail  procedura prin 
care pot să acceseze procesele-verbale, expunerea de motive şi rapoartele 
de specialitate.  

Domnul consilier Ungar Arnold reaminteşte că nu a primit avize la 
materiale.Dânsul doreşte să  şt ie poziţia comisiei, pentru că  această comisie  
are acces la mai multă  informa ţie decât are dânsul. Deci încă o dată,  
specifică că nu a primit  avizele, şi doreşte ca  pe viitor, pe acelaşi  site unde 
sunt puse procesele-verbale, să citească  şi avizele.  

 
 
 

          Punctul nr.  1 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al  

bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2016. 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7,  

iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

 Punctul nr.  2 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 301/2013 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului 
Public Administrare Pieţe. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 si 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
  
 



 5

    Punctul nr.  3 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 74/26.02.2016 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului 
Public Local Salvamont Braşov. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 3 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
    Punctul nr.  4 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 109/2013 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 
Grădina Zoologică  Braşov. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, si 5, 6 (nu 
avizează), iar în urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru şi  o 
ab ţinere (domnul consilier Macedonschi Cristian).  
 

Domnul Consilier dl. Arnold Ungar doreşte să  ştie de ce comisia 
nr. 6 este împotrivă .  Comisia care a votat împotrivă să-şi expună  punctul 
de vedere. 

Domnul Secretar Nicolae Paraschiv spune că ,  “avizul comisie i 6 nu 
este împotrivă,  ci nu s-a avizat motivat pe faptul că există câteva prevederi  
care denotă o oarecare incoerenţă în susţinerea acestui proiect de hotărâre,  
dar el este legal şi întemeia t, nu a invocat aspecte de nelegalitate sau de 
netemeinicie a proiectului de hotărâre”.  

Domnul consilier Macedonschi Cristian  a fost cel care a sesizat 
incoerenţa în text. Dânsul spune că  nu are legă tură  Serviciul Public de 
Termoficare cu faptul că Grădina Zoologică  reduce două posturi.  

Domnul Primar George Scripcaru dă explicaţiile necesare:  
“… .pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte care se referă la anumite 
servicii din subordinea Consiliului Local sau aparatul propriu, unde am 
fost nevoiţ i să  diminuăm din structura de personal un anumit număr de 
posturi care nu sunt ocupate, ca să  facem loc acelui serviciu care are 
nevoie de un număr de personal. Printre aceste servicii sau organigrame 
este şi Grădina Zoologică. ..” 
      Punctul nr.  5 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 207 din 
26.05.2016 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7,  
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
Punctul nr.  6 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul 
rezidenţial pentru persoane fără  adăpost. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 si 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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                      Punctul nr.  7 al ordinii de zi  A FOST RETRAS 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 665/2015, prin 
care s-a aprobat standardul de cost pentru Serviciile Sociale furnizate 
în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov, pentru anul 
2016. 
    Punctul nr.  8 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind modificarea nr. 667/2015 republicată ,  
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Braşov, pentru anul 2016. 
 

Domnul consilier Ungar Arnold solicită explicaţii vis-a-vis de 
expunerea de motive în care s-a invocat Legea nr. 17 din 2000, art.  18,  
art.  25, dar la art.  25 s-a făcut referire doar la alin. 1, 2, 4 şi s-a omis alin. 
5, lit.  b,  pentru că  are importanţă în cauză.  Monitorul Oficial 488 din 30 
iulie 2016 modifică Legea nr. 17 din 2000. „Diferenţa până  la concuren ţa 
valorii  integrale a contribuţiei lunare de între ţinere se va plăt i de către 
susţină torii legali ai persoanelor vârstnice îngrij ite în cămine, dacă 
realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare  de 782 
lei.” Dânsul crede că  acest aspect e important să fie prins acolo, pentru că  
se referă la bani ş i propune să  se completeze expunerea de motive şi cu 
acest punct, alin. 4…  alin. 5, lit.  b din Legea 17 din 2000, care lămureşte 
cum e cu plata.  

Domnul Secretar precizează  că  se va completa în proiectul de 
hotărâre şi o să se menţioneze inclusiv în preambul prevederile alin. 4 la 
care se face referin ţă.  
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1,  4 si 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
 
    Punctul nr.  9 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 689/2015 prin 
care s-a aprobat standardul de cost pentru serviciile sociale furnizate 
în cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane fără  adăpost, pentru 
anul 2016. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
    Punctul nr.  10 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 690/2015 
privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane fără 
adăpost. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat  cu unanimitate. 
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    Punctul nr.  11 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 

691/2015 prin care s-a stabilit  constribuţia lunară  datorată  de 
beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului rezidenţial 
pentru persoane fără  adăpost, pentru anul 2016. 
 Proiectul  de hotărâre a fost  avizat de  Comisii le 1, 4,  şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  12 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a 

locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului 
solicitantului. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,4 şi 5, iar  în urma 
votului a fost  aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  13 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 

664/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi  
funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Braşov. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat  cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  14 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 

669/2015, republicată  prin care s-a aprobat Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de tip 
Respiro pentru Persoane Vârstnice. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  15 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei de 

Servicii Sociale Braşov la Programul de stimulare a înnoirii parcului 
auto naţional în vederea achiziţionării unui autovehicul nou. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  16 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru 

subvenţionarea în anul 2017 de la bugetul local a asociaţiilor şi  
fundaţiilor române cu personalitate juridică  care înfiinţează  şi  
administrează  unităţi de asistenţă  socială  în Municipiul Braşov. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4 si 5,  iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr.  17 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 468/2013 prin 

care s-a aprobat comisia de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor care 
înfiinţează  şi administrează  unităţi de asistenţă  socială  în Municipiul 
Braşov. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 si 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  18 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat între Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi Agenţia  
Metropolitană  pentru Dezvoltare Durabilă  Braşov în vederea accesării  
de fonduri nerambursabile necesare implementării Proiectului 
„INTEGREZ - Intengrare Eficientă  a Grupurilor Vulnerabile din Zone 
defavorizate din Municipiul Braşov” . 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4, 5 şi 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  19 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport pe anul 2016. 
 

Comisia 1 a avizat cu următorul amendament: tichete le cadou se vor 
acorda în limita disponibilităţilor băneş ti şi dacă agentul economic nu are 
datorii,  restanţe  mai vechi de 30 de zile  faţă de termenul de plată.  
Comisiile 5 şi 6 au avizat.  
 Domnul consilier  Ungar Arnold întreabă   dacă la elaborarea acestui 
material s-au avut în vedere ş i dispoziţiile Legii nr. 111/2016 în vigoare,  
de la data de 4 iunie 2016, care modifică ordonanţa  în foarte multe locuri ,  
pentru că   materialul a  fost  elaborat sau înregistrat  la Primăria Braşov în 
15 iulie, deci la câteva săptămâni după ce a intrat în vigoare această lege. 
Întrebarea dânsului este dacă s-au avut în vedere sau nu ş i dispoziţii le 
acestei legi modificatoare.  
 Domnul Secretar al Municipiului, Nicolae Paraschiv,  precizează  
faptul că prevederile Ordonanţei 109, privind guvernan ţa corporativă  nu a 
fost avută  în vedere în acest moment, pentru faptul că în conţinutul acestei  
ordonanţe şi conform modificărilor prin Legea 111 se prevede un termen 
de patru luni de zile în care trebuie să fie elaborate normele metodologice 
de aplicare a Ordonanţei nr. 109, privind guvernanţa corporativă.De aceea, 
s-a stabilit că  această rectificare de buget se va face în conformitate cu 
prevederi legale în vigoare existente la data prezentei, iar după ce normele 
vor fi publicate în Monitorul Oficial şi vor fi aplicabile, vor fi avute în 
vedere la corectarea bugetului RAT-ului. Mai mult decât atât, vrea să  
informeze că mai există un punct pe ordinea de zi privind transformarea 
RAT-ului din regie autonomă în societate comercială,  unde, se face 
referire la prevederile Ordonanţei 109 privind guvernanţa corporativă.  
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 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  20 al ordinii de zi 
Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al Regiei 

Autonome de Transport Braşov, pe anul 2015. 
 

Punctul nr.  21 al ordinii de zi 
Informare privind Decizia nr. 10/100/22.08.2016 a Curţii de 

Conturi, Camera de Conturi Braşov, de prelungire a termenului 
pentru realizarea măsurii dispuse prin Decizia nr. 10 din 18.03.2016, 
emisă  de directorul Camerei de Conturi Braşov, în vederea asigurării  
ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse. 

 
Domnul consilier Ungar Arnold  doreşte explicaţi i despre acest 

material.  
Domnul Primar George Scripcaru  specifică că,  trebuie informat 

Consiliul Local cu toate aceste decizii,  iar această  informare se încadrează  
în acel parcurs prin care Camera de Conturi  a stabil it  un termen pentru ca 
deciziile luate cu ocazia auditului să fie duse la îndeplinire. Domnul 
Primar Scripcaru menţ ionează în continuare, că  cei care au acest  atribut de 
a duce la îndeplinire decizia Cur ţii  de Conturi, vor  face ceea ce trebuie  să 
facă,  pentru că este obligatoriu şi  necesar. Curtea de Conturi a emis 
această nouă dispoziţie ca urmare a discuţi ilor şi a verificărilor, iar cei  
care au avut responsabili tăţi au dat explica ţii şi au preciza t motivele 
pentru care nu s-a reuşit  ducerea la îndeplinire a măsurii Curţi i de Conturi, 
în termenul prevăzut.  

 
Punctul nr.  22 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
între Municipiul Braşov şi  Agenţia Metropolitană  pentru Dezvoltare 
Durabilă  Braşov pentru proiectul „Integrez”  - Integrare Eficientă  a 
Grupurilor din Zone Defavorizate din Municipiul Braşov. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4, 5 şi 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  23 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local Braşov în Consiliul Administrativ al Teatrului „Sică  
Alexandrescu”,  aflat în subordinea sa. 

 
 COMISIA 4 propune să  fie desemnat ca reprezentant al Consiliului 
Local, Bădulescu  Sebastian Gabriel.  
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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        Punctul nr.  24 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de 

Transport în societate comercială pe acţiuni. 
 
Comisia 1 a avizat cu următorul amendament: Aprobarea aportului de 

numerar în cuantum de 4.000.000 lei şi reca lcularea cotelor şi a numărului 
de acţiuni.  

Până la desemnarea membrilor consiliului de administraţ ie, conform 
prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernan ţa corporativă  a 
întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, primii  
membri ai Consiliului de administra ţie pentru o perioadă de 3 luni de la 
data înfiinţări i societăţi i pe acţiuni „RATBV” S.A. sunt: Dobre Iulia, Radu 
Cristian, Antohe Gabriel, Năstase Bogdan şi Şerban Liviu. (propunere 
făcută de doamna consilier Top Ferghete). 

Domnul consil ier Şerban Şovăială se ab ţine la votarea Consiliului de 
administra ţie. 

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

Punctul nr.  25 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferente realizării obiectivului de investiţ ii: Reabilitare 
sistem de încălzire Grădiniţa nr. 13 - corp. B. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 4, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  26 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 

105/2016 prin care  s-a aprobat prelungirea termenului de dare în 
folosinţă  gratuită  către Agenţia de Dezvoltare Durabilă  a Judeţului 
Braşov (A.D.D.J.B.) a unor spaţii situate în Braşov, B-dul Mihail  
Kogă lniceanu nr. 23, bloc C 7.  
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5, şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  27 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - 

Construire clădire birouri, organizare de şantier, împrejmuire, cu 
modificare P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 240/2015, în Braşov, str. 
Crinului f.n.”, având ca iniţiator/beneficiar pe S.C. Zegasoftware 
S.R.L, înregistrată  cu nr. 62.252 din 4.08.2016. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 ş i 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 

http://srv-infocet/Infocet/hotdisp/detaliu.php?id=261111&title=Hotarari%20Consiliu%20Local
http://srv-infocet/Infocet/hotdisp/detaliu.php?id=261111&title=Hotarari%20Consiliu%20Local
http://srv-infocet/Infocet/hotdisp/detaliu.php?id=261111&title=Hotarari%20Consiliu%20Local
http://srv-infocet/Infocet/hotdisp/detaliu.php?id=261111&title=Hotarari%20Consiliu%20Local
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Punctul nr.  28 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism„P.U.D. - 

Construire case, str. Fagurului nr. 12 D, nr. 12 C Braşov”,  având ca 
iniţiatori/beneficiari pe Bela Iulian, Lazăr Răzvan, Lazăr Cristina 
Elena.  
 Proiectul  de hotărâre a  fost avizat de  Comisiile 2 ş i 5,  iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  29 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind documentatia de urbanism „P.U.D. -  

Construire casă ,  garaj, piscină  şi împrejmuire teren” ,  str. Fânului f.n. 
Braşov” ,  iniţiator pe Maurin Sylvain Jean Daniel.  
  Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  30 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind documentatia de urbanism „P.U.D. -  

Construire casă  şi împrejmuire  teren Braşov, str. Fânului f.n.” , 
iniţiator Pop Ovidiu Lucian. 
 Proiectul  de hotărâre a  fost avizat de  Comisiile 2 ş i  5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  31 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind documentatia „P.U.D. - Construire 

hală metalică  şi birouri în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60” ,  beneficiar 
S.C. Metrom Industrial Parc S.A. 
 COMISIA 2     - avizat  (cu o ab ţinere dl. Bucur) 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 2, 3 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu 25 de voturi  pentru şi  o ab ţinere (domnul 
consil ier Bucur Ciprian).  
 

Punctul nr.  32 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind documentatia de urbanism „P.U.Z. - 

Schimbare de destinaţie din pasmanterie, conform C.F. în spita l, 
Braşov, Calea Bucureşti nr. 318” , iniţiator S.C. Ropharma S.A. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2, 3, şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  33 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2029/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având 
categoria de folosinţă drum, donat de Stelea Raluca - Elena. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr.  34 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 777/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având 
categoria de folosinţă drum, donat de Vlad Nicolae - Daniel. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  35 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1400/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 
având categoria de folosinţă  drum, donate de S.C. Urban Invest S.R.L. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  36 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1078/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de Toma Sergiu - Lucian şi Toma 
Daniela - Sorina. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  37 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1213/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de Toma Sergiu - Lucian şi Toma 
Daniela - Sorina. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  38 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 734/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având 
categoria de folosinţă drum, donat de Teodor Daniela - Roxana. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  39 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1601/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având 
categoria de folosinţă  drum, donat de Simene Iosif  - Valentin ş i Simene 
Marieta - Tita. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr.  40 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1014/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având 
categoria de folosinţă drum, donat de Tarţa Romulus. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  41 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1922/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 
având categoria de folosinţă  drum, donate de Ghimbăşan Liliana 
Marilena, Handaric Viorica, Negulici Nicolae. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  42 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 745/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 
având categoria de folosinţă  drum, donate de Concidal Construct 
S.R.L. 

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

Punctul nr.  43 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1326/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 
având categoria de folosinţă  drum, donate de Prodan Mihai şi Prodan 
Andreea - Ioana. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  44 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă  drum, 
înscris în C.F. nr. 129176 Braşov, nr. cad. 129176. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  45 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa 
Sfatului nr. 1, ap. 17, solicitat de BALELLA S.R.L. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr.  46 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa 
Sfatului nr. 29, ap. 10, solicitat de Gergely Zsofia, Gergely Zoltan 
Mihai şi Gergely Sidonia. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  47 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta  
Schei nr. 13, ap. 6, solicitat de Dobri Mirela Camelia. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  48 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. 
Mureşenilor nr. 9, ap. 1, deţinut de Ciambur Marian Nicolae, Ciambur 
Maria Cristina, Ţuluca Ion Cornel, Ţuluca Svetlana, Ţuluca Gheorghe, 
Ţuluca Florica. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  49 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei pentru 

cabinetele medicale concesionate potrivit H.G. nr. 884/2004. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  50 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă  gratuită  către 

Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice „Sf. Haralambie” 
Braşov, a unor spaţii din Galeriile Comerciale Kronstadt. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 3 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  51 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădina 

Zoologică Braşov, a construcţ iilor şi terenului aferent, identificate în 
C.F. nr. 144049 Braşov, nr. cad. 144049. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr.  52 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 340/2016 prin 

care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consilii le de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2016 - 2017. 
   
 COMISIA 4 - propune ca la Colegiul Tehnic de Transporturi 
reprezentantul Consiliului Local să fie Rusu Sebastian Mihai  
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  53 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

amplasare firmă  pe faţada imobilului situat în Braşov, str. Bronzului 
nr. 7/74, bl. 509, sc. B + C. 

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

Punctul nr.  54 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere 

a spaţiului situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, unde îşi  
desfăşoară  activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  55 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în 

folosinţă  gratuită către Serviciul Public Administrare Pieţe a unor 
toalete publice. 

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

Punctul nr.  56 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile a 

notificatorului  Kurt Seewaldt împotriva H.C.L. nr. 250 din 26 mai 
2016.  
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ş i 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu  25 de voturi pentru ş i 1 vot împotrivă (domnul 
consil ier Macedonschi Cristian).  
 

Punctul nr.  57 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul 

Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. Carierei nr. 153. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5, şi 6 iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr.  58 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Braşov 

a unei cote părţi din procentul de 75,613 % reprezentând 3.978 de 
acţiuni, deţinut de acţionarul Nicolae Alexandru la S.C. Fotbal Club 
Braşov S.A . 
 Domnul Consilier Macedonschi Cristian  întreabă dacă a fost supus 
dezbaterii publice.  
 Domnul Viceprimar Mihai Costel explică  că sunt şi câteva date 
contabile şi „se observă  faptul că  dumnealor propun să luăm 75% din 
acţiuni, …  aproximativ 13 milioane de lei, iar datoria acestui club este de 
64 de milioane de lei”.  Braşovenii trebuie să cunoască  acest aspect, că nu 
putem să preluăm acest club de fotbal cu datoria şi cu responsabilitatea de 
a plăti integral această datorie. 
 Domnul Primar George Scripcaru  precizează că „dezbaterea asta 
publică se face într-o situaţ ie în care sunt proiecte de interes public cu 
aplicabilitate generală şi nu cu o chestiune de genul ăsta …  domnul 
consil ier face o confuzie, el vrea să spună  …  că e aşa…  interesat, implicat,  
că e o chestiune aşa, de nuanţă,  pe care nu o în ţelege dumnealui şi în 
sprijinul lui poate că e bine să-i spunem lucrurile acestea. Despre asta este 
vorba, în rest dumneavoastră  puteţi  să hotărâţ i ce doriţi, Consil iul  Local 
are acest atribut. Eu am făcut în aşa fel încât pe ordinea de zi să  fie un 
proiect de hotărâre, ca urmare a unei solicitări care mi-a fost făcută  de 
către administratorul care se ocupă de această societate.. .   Eu cred că am 
făcut un lucru corect şi  dumneavoastră , în cali tate  de consilieri municipali  
puteţi să hotă râţi dacă da, dacă nu. Şi dacă da, atunci trebuie să vedem 
cum facem, ce soluţii avem din punct de vedere financiar ş.a.m.d”.   
 Domnul consilier Şerban Şovă ială : 
 “Evident că această,  propunere e, cum a zis domnul Viceprimar, un 
măr otrăvit! Primeşt i gratuit ceva  şi pe urmă plăteşt i mult mai mult! 
Problema pe care aş vrea eu s-o ridic va fi modul în care va fi tratată ca 
element de PR să zic aşa, pentru că  va fi foarte uşor să  f im atacaţi noi, ca 
şi consiliu local…   Nemernicii nu vor supravieţuirea echipei de fotbal! 
Tebuie să avem grijă ca acel public care e interesat să afle că ,   s-a început 
recuperarea datoriei pe care ei au creat-o...” 
 Domnul Consilier Ungar Arnold întreabă care este propunerea 
iniţ iatorului acestui proiect de hotărâre, pentru că în proiect scrie se 
aprobă / se respinge.  
 Domnul Primar George Scripcaru : 
 “Este o chestiune de oportunitate, domnule consilier, şi nu de 
legalitate! Nu eu, Primarul, hotărăsc acest lucru, ci Consiliul Municipal 
prin consilieri i municipali în func ţie. Dumneavoastră hotărâţ i, eu trebuie 
să pun în practică ceea ce hotărâţ i dumneavoastră!”  
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Domnul Consilier Toro Tamas: 
 „To ţi oamenii de sport din judeţul Braşov, inclusiv cei care suntem în 
Consiliul Local, ne dorim ca o entitate cum e Fotbal Club Braşov să  
supravieţuiască  şi să avem o echipă de fanion.” 
 Primar - dl. George Scripcaru : 
  „Municipiul Braşov este proprietarul stadionului. FC Braşov are 
doar acele tribune de beton de acolo, deci Municipiul Braşov sprijină şi  
pune la dispoziţie gratuit acest stadion şi pe Tineretului şi la ICIM. 
Municipiul Braşov este parte în ceea ce înseamnă nocturna de pe 
Tineretului ş i e o investiţie a municipiului, să spun aşa, care a fost făcută  
şi există în momentul de faţă şi este util izată.  Municipiul Braşov a sprijinit  
de-a lungul timpului această entitate şi din punct de vedere financiar ş i din 
punct de vedere logistic. Acum dacă m-a întrebat domnul consilier, din 
punctul meu de vedere exista o posibilitate ca municipali tatea să f ie parte 
în acest  proiect. Dacă cineva ne întreba sau dacă ne căuta să discutăm 
aceste lucruri şi atunci mi-aş fi exprimat un punct de vedere foarte 
punctual şi l-aţ i f i cunoscut, dar dacă domnii de acolo nu ne întreabă şi nu 
doresc să  aibă un punct de vedere sau o părere, cel puţin a mea, nu şi a 
dumneavoastră,  ş i au ales această modalitate să  ne comunice şi să  ne 
propună  acest lucru, eu nu pot să-mi asum printr-o propunere, da sau nu, 
ceea ce v-am înaintat dumneavoastră,  pentru că nu am cali tatea, 
dumneavoastră  sunteţi  cei  care  gestionaţi această componentă,  la nivelul 
Municipiului Braşov.  

În consecinţă,  v-am înaintat acest material, dumneavoastră puteţ i să  
votaţi cu da sau nu. Sau suntem de acord sau împotrivă,  simplu”.  
 Cele trei  comisii,  1, 4 şi  5 nu au avizat, şi  se propune la vot 
respingerea proiectului privind pre luarea  de către Municipiul Braşov a 
unei cote părţi din procentul de 75, 613%.  
 COMISIA 1                  - nu  avizează 
 COMISIA 4                  - nu  avizează 
 COMISIA 5                  - nu  avizează 
 

 Au fost 24 de voturi  pentru (a nu se aproba) şi 2 ab ţineri (domnul 
consil ier Macedonschi Cristian, domnul consilier Ungar Arnold).  
 

Punctul nr.  59 al ordinii de zi A FOST RETRAS 
Proiect de hotărâre privind plângerea prealabilă  formulată  de 

domnul consilier Ungar Arnold împotriva H.C.L. nr. 274 din 
23.06.2016, prin care s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa 
Comisii lor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov. 
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Punctul nr.  60 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 371/2016 prin 

care s-a aprobat înfiinţarea unui serviciu public cu personalitate 
juridică  de desfăşurare a activităţ ilor de producţie, transport, 
distr ibuţie şi furnizare energie termică  în sistem centralizat în  
Municipiul Braşov. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  61 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

Serviciului public de alimentare cu energie termică ,  aplicabil în 
Municipiul Braşov. 

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

Punctul nr.  62 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public Local 

de Termoficare Braşov. 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr.  63 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului 

de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare. 
 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, 
iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi 1 ab ţinere 
(domnul consilier Macedonschi Cristian).  
 

Preşedintele şedinţei Oprică Florentin Adrian  - declară  încheiate  
lucră ri le  şedin ţei.  

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     SECRETAR,      

   Oprică Florentin Adrian                            Nicolae   Paraschiv 

 
 


