ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV
PROCES-VERBAL
încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov
din data de 28 iulie 2016
Domnul Viceprimar Mihai Costel convoacă o şedinţă de îndată, în baza
prevederilor legale, cu un singur punct pe ordinea de zi.
Domnul Viceprimar Mihai Costel a iniţiat cu câţiva colegi consilieri locali, un
proiect de hotărâre. Legea nr. 215/2001, prevede la art. 39: consiliul local se întruneşte în
şedinţe ordinare sau în caz de forţă majoră (bineînţeles că nu e un caz de forţă majoră) şi de
maximă urgenţă, (este o situaţie de maximă urgenţă) pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi
funcţionare, se poate face convocarea consiliului local, de îndată.
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, nu pot fi dezbătute dacă nu sunt
însoţite de raportul compartimentului de resort, cu excepţia celui prevăzut la art. 39, alin. 4.
Domnul Mihai Costel precizează că există un proiect de hotărâre, semnat de un
număr de 6 consilieri locali, pentru această şedinţă de îndată. Domnul Viceprimar Mihai
Costel doreşte să se parcurgă fiecare articol în parte. Dânsul propune asumarea gestiunii
directe şi să se creeze un serviciu public, astfel încât să se câştige timp, o lună până la
viitoarea şedinţă ordinară. Domnul Mihai propune, de asemenea, analizarea articolelor
proiectului de hotărâre şi să se supună dezbaterii Consiliului Local.
Domnul consilier Duţu Tudor Alexandru solicită 10 minute pauză, pentru a avea
câteva discuţii grupul P.S.D., dat fiind că această şedinţă de îndată a fost comunicată chiar în
timpul şedinţei ordinare.
Domnul consilier Ungar Arnold face câteva precizări şi vrea să atragă atenţia,
asupra unui lucru. Domnul consilier specifică că se poate adopta hotărârea şi fără raportul de
specialitate al specialiştilor din aparatul propriu al primarului şi fără rapoartele comisiilor,
dar răspunderea este a Consiliului Local. Atrage atenţia că acest proiect de hotărâre nu are
viza de legalitate a secretarului.
Domnul consilier Popa Răzvan subliniază că acea comisie a făcut nişte
recomandări către executivul primăriei, pentru a face toate eforturile să se repornească
sistemul şi de a găsi soluţia cea mai bună. Ceea ce a identificat această comisie, se ştia de
acum 4 sau 5 luni. Toate materialele au fost făcute vizavi de înfiinţarea acestui serviciu, dar
nu au fost promovate niciodată în consiliul local. Domnul Popa întreabă de ce acele
materiale nu au ajuns niciodată, sub o formă sau alta, în faţa consiliului local.
Domnul consilier Popa spune, în continuare că, doreşte acest proiect de hotărâre şi
pe această formulă, cu condiţia să aibă rapoarte de specialitate din partea departamentelor de
resort din primărie.
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Domnul Viceprimar Mihai Costel face o precizare, pentru că a omis şi este
important, vizavi de licenţierea “Tetkron”. Societatea Tetkron a primit o licenţă cu anumite
restricţii. Domnul Mihai Costel prezintă cele două restricţii, pentru că singurele soluţii care
pot fi adoptate sunt gestiunea directă sau gestiunea delegată prin scoaterea la licitaţie a
întregului ansamblu. Scoaterea la licitaţie a întregului ansamblu, durează 5-6 luni.
1. art. 13, nu face obiectul prezentei licenţe, acordarea permisiunii titularului de a
presta serviciul la nivelul unui U.A.T.
2. în cazul atribuirii unui contract de delegare a gestiunii serviciului, dacă facem
licitaţie şi “Tetkron” ar câştiga delegarea de gestiune, titularul licenţei va solicita
A.N.R.S.C. acordarea unei noi licenţe în maxim 60 de zile.
Ori, după interpretarea domnului viceprimar această licenţă a “Tetkronului”, nu
produce efecte.
Doamna ________face parte dintr-o asociaţie de proprietari de pe str. de Mijloc şi
doreşte să ia cuvântul:
„Din 7 aprilie, o treime din oraş, nu are apă caldă. Vine iarna! Vor rămâne atâţia
oameni fără căldură. Nu ştiu de ce nu este o urgenţă! Nu se poate găsi o soluţie? Un oraş
întreg, o primărie? Cu consilierii care se presupune că sunt aleşi de noi, ca să ne ajute şi ca
să aibă grijă de populaţia oraşului, nu pot găsi o soluţie să dea la populaţie apă caldă şi
căldura, ... vine iarna imediat şi sunt atâţia oameni care stau fără căldură şi care nu au
posibilitate să îşi instaleze centrală de apartament şi vor rămâne… sunt oameni bătrâni, sunt
oameni pensionari. Nu vă daţi seama că e o problemă?
Fac parte dintr-o asociaţie de pe str. de Mijloc, avem centrala noastră proprie,
construită pe banii noştri, încă de când s-au construit apartamentele proprietate personală. Ni
s-a naţionalizat înainte de Revoluţie. A rămas a C.E.T. Avem instalaţia noastră. Se poate
rezolva şi nu avem nici un fel de datorii. Nu avem restanţieri. Nu se poate găsi o soluţie? ...
Domnul consilier Macedonschi Cristian spune că poate funcţiona după cum a spus
şi dl. preşedinte Ciocan, chiar dacă nu este licenţă. Există cazuri, la Iaşi, unde funcţionează.
Ca să nu-i mai lase pe oameni fără apă caldă şi să se găsească în timp o soluţie legală..
Domnul Macedonschi nu este de acord cu un serviciu public, pentru că rămân
oamenii din “Tetkron” pe stradă. Dânsul spune că sunt responsabili pentru apa caldă a
acestor peste 10.000 de oameni care au rămas fără… şi sunt responsabili şi faţă de familiile
oamenilor care rămân pe stradă.
Domnul Viceprimar Mihai Costel precizează că există un document scris, care
spune că “Tetkron” nu poate furniza energie termică.
Domnul consilier Macedonschi Cristian întreabă când s-a primit documentul scris
şi de ce nu l-au primit toţi consilierii până acum.
Domnul Mocanu Vasile a luat cuvântul şi în şedinţa din 6 aprilie, este
administratorul asociaţiei “Victoria 3”, din bd. Victoriei nr. 3.
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian spune că într-adevăr este o problemă
dificilă şi cere la acest punct, vot nominal.
Domnul consilier Mara Iulian subliniază că licenţă A.N.R.S.C. pentru “Tetkron”,
privind serviciul de alimentare cu energie termică, este o licenţă de principiu.
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Domnul consilier Bucur Ciprian Ionuţ precizează că este pentru participarea la
licitaţie.
Domnul consilier Mara Iulian specifică că, în termen de la 60 de zile, de la
încheierea contractului, trebuie transmise toate documentele. Aceasta înseamnă să se
organizeze, de fapt, licitaţie în ce priveşte delegarea gestiunii. Ca atare, cea mai simplă
variantă şi cea mai scurtă variantă ca timp, este asumarea răspunderii privind gestiunea
directă a acestui serviciu.
Domnul consilier Bucur Ciprian Ionuţ dă curs solicitării domnului Duţu.
Pauză 10 minute.
*
Alegerea preşedintelui de şedinţă
Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv informează că
şedinţa este convocată de domnul Viceprimar Mihai Costel, în condiţiile prevederilor
art.39, alin. 4, de îndată. Având în vedere că în şedinţa anterioară, care a avut caracter
ordinar a fost ales preşedinte domnul Bucur Ciprian, în această situaţie este nevoie să se
aleagă un nou preşedinte de şedinţă.
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian îl propune pe domnul consilier Bucur
Ciprian Ionuţ, care este ales cu unanimitate.
*
Aprobarea ordinii de zi
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ aduce la cunoştinţă că este un singur
punct pe ordinea de zi. Este un proiect de hotărâre iniţiat de un grup de consilieri locali şi de
viceprimar.
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui serviciu public cu
personalitate juridică de desfăşurare a activităţilor de producţie, transport, distribuţie
şi furnizare energie termică, în sistem centralizat în municipiul Braşov.
Preşedintele şedinţei - Bucur Ciprian-Ionuţ supune la vot proiectul ordinii de zi
care se votează cu unanimitate.
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian propune ca votul să fie nominal.
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ dă cuvântul domnului Popa pentru a
formula amendamentele.
Domnul consilier Popa Răzvan:
“Art.5: Se completează – se aprobă demararea procedurii legale de preluare a
bunurilor proprietate a Municipiului, care au făcut obiectul contractului, pentru că nu are ce
prelua astăzi.”
Art. 6: Se aprobă în principiu înfiinţarea unui serviciu public local cu personalitate
juridică, de desfăşurare a activităţilor de producţie, transport, distribuţie, furnizare energie
termică în sistem centralizat în Municipiul Braşov, sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Braşov, cu condiţia obţinerii rapoartelor de specialitate…”
3

Domnul Secretar - Nicolae Paraschiv: “…din cadrul aparatului propriu al
primarului.”
Domnul consilier Popa Răzvan:
“…din cadrul aparatului propriu al primăriei, precum şi – aş face o nouă
completare - precum şi pentru celelalte articole prevăzute în cuprinsul hotărârii. Adică art.
2, art. 3...”
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian continuă cu amendamente la art.8:
„La art. 8, la desemnarea persoanei, îl propune pe dl. Bucur Ciprian, care împreună
cu Serviciile de specialitate din aparatul primăriei, să ducă la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, să deruleze toate procedurile prevăzute de reglementările legale în
vigoare”.
Domnul consilier Ungar Arnold propune şi avizele despre care s-a făcut vorbire,
la rapoarte şi viza de legalitate a secretarului, care urmează acelor rapoarte. Raport de la
Direcţia Economică şi raport de la Direcţia Juridică. În baza acestor rapoarte de specialitate,
secretarul acordă sau nu viza de legalitate.
Domnul consilier Duţu Tudor Alexandru, solicită tot la punctul nr. 6, ca acest
serviciu public, să se înfiinţeze doar după realizarea unui studiu de oportunitate, realizat de
către executivul primăriei.
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian explică că demararea acestui studiu
durează cam vreo două luni.
Domnul Viceprimar Costel Mihai:
“Domnule consilier, întrebaţi direcţiile din primărie, dacă îşi asumă realizarea unui
studiu de oportunitate, ţinând cont că acest studiu de oportunitate implică o complexitate, din
punct de vedere tehnic, din punct de vedere economic.
Deci, acest studiu de oportunitate, nu cred că îl poate realiza o direcţie din primărie.
Dacă vreţi să motivăm şi să grevăm această hotărâre de consiliu local şi de un studiu
de oportunitate, înseamnă că trebuie să mai aşteptăm şi să aşteptăm acest studiu de
oportunitate pe care oricum putem să-l facem, dar asta nu înseamnă că oprim înfiinţarea
acestui serviciu public şi aşteptăm studiul de oportunitate.”
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ supune la vot propunerile pentru
amendamente.
Dl. consilier Popa Răzvan precizează că rămân cele 3 amendamente formulate mai
devreme.
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ:
“Domnule Macedonschi, apă caldă vom avea, după ce acest serviciu va fi funcţional,
conform prevederilor legale în vigoare şi după obţinerea tuturor avizelor necesare.
Demararea o vom face în momentul când acest serviciu va fi funcţional.
Estimez o perioadă de o lună, o lună şi jumătate.”
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Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ:
“Începând din momentul în care, se adoptă această hotărâre. Este varianta cea mai
rapidă de a putea relua sistemul de alimentare cu energie termică a populaţiei Municipiului
Braşov.
Deci, ceea ce a spus dl. Macedonschi, că nu de mâine veţi avea apă caldă, trebuie să
vă aşteptaţi, că nu de mâine veţi avea apă caldă.
Supunem la vot proiectul de hotărâre de consiliu local, cu amendamentele aduse de
dl. Oprică şi dl. Popa.”
Se consemnează în procesul-verbal că dl. Duţu şi-a retras amendamentul
privind studiul de oportunitate. Rămân valabile toate celelalte.
Domnul consilier Popa Răzvan:
“Avem la art. 5, se aprobă demararea procedurii legale de preluare a bunurilor
proprietate a Municipiului Braşov care au făcut obiectul contractului de concesiune nr. …
Şi rămâne neschimbat până la final.
Iar la art. 6: se completează, cu condiţia obţinerii rapoartelor de specialitate din
partea aparatului, serviciilor primăriei… aparatului primarului.”
Domnul Secretar - Nicolae Paraschiv:
“Şi a vizei de legalitate.
Oricum, vreau să vă spun că nu puteţi să hotărâţi fără viza de legalitate. A se reţine!”
Domnul consilier Popa Răzvan:
“Precum şi la celelalte articole din cuprinsul hotărârii.”
Domnul consilier Oprică Florentin Adrian:
“Iar amendamentul meu se referea la art. 8: Se desemnează dl. Bucur Ciprian Ionuţ
şi serviciile de specialitate ale Primăriei, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri şi încolo rămâne neschimbat.”
Preşedintele şedinţei – Bucur Ciprian Ionuţ supune la vot acest proiect de
hotărâre de consiliu local, cu amendamentele făcute de dl. Răzvan Popa şi dl. Adrian Oprică.
Art.1.Se constată încetarea valabilităţii licenţei Clasa II nr. 1271/2010, emisă pentru
S.C. Tetkron S.R.L., în calitate de operator al serviciului public de alimentare cu energie
termică în sistem centralizat.
Art.2.Se constată încetarea de drept a Contractului de concesiune nr. 254/27.11.2006,
a Contractului nr. 3/16.08.2010, de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi a Contractului de novaţie nr. 1864/17.12.2010, la contractul de concesiune nr.
254/2006, inclusiv actele adiţionale încheiate la acestea.
Art.3.Se revocă hotărârile de consiliu local privind atribuirea contractului de delegare
a gestiunii, respectiv H.C.L. nr. 316/2006, republicată, H.C.L. nr. 522/2010, republicată,
H.C.L. nr. 863/2010, republicată, H.C.L. nr. 382/2006.
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Art.4. Se aprobă modalitatea de organizare a serviciului public de alimentare cu
energie termică prin sistem centralizat în Municipiul Braşov, sub forma gestiunii directe.
Art.5. Se aprobă demararea procedurii legale de preluare a bunurilor proprietate a
Municipiului Braşov, care au făcut obiectul Contractului de concesiune nr. 254/2006,
Contractului nr. 3/2010 de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a
Contractului de novaţie nr. 1864/2010, pe bază de inventariere numerică şi valorică.
Art.6. Se aprobă, în principiu, înfiinţarea unui serviciu public local cu personalitate
juridică, de desfăşurare a activităţilor de producţie, transport, distribuţie şi furnizare energie
termică în sistem centralizat în Municipiul Braşov sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Braşov, cu condiţia obţinerii rapoartelor de specialitate din cadrul serviciilor
din cadrul aparatului propriu al primarului şi a vizei de legalitate a Secretarului Municipiului
Braşov.
Art.7. Denumirea, sediul, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare
şi funcţionare ale serviciului public local cu personalitate juridică de desfăşurare a
activităţilor de producţie, transport, distribuţie şi furnizare energie termică în sistem
centralizat în Municipiul Braşov se vor aproba ulterior, prin hotărâre a Consiliului Local al
Municipiului Braşov.
Art.8. Se desemnează domnul Bucur Ciprian-Ionuţ împreună cu serviciile de
specialitate din aparatul propriu al primarului să ducă la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri şi să deruleze toate procedurile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Se votează nominal.
(Rezultatul votului: unanimitate de voturi pentru.)
Preşedintele şedinţei Bucur Ciprian Ionuţ declară încheiate lucrările şedinţei.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bucur Ciprian Ionuţ

SECRETAR,
Nicolae Paraschiv
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