ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCES-VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Braşov
din data de 30 septembrie 2016
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 30 septembrie 2016, orele 13, în sala de şedinţe a
Consiliului Local, din

B-dul Eroilor nr. 8, anunţul de şedinţă fiind postat pe

site-ul instituţiei şi publicat în ziarul “Transilvania Expres”, Monitorul Expres
şi Bună Ziua Braşov, în data de 27 septembrie 2016.
Domnul Secretar al Municipiului Braşov – Nicolae Paraschiv face
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 24. Absentează domnul
consilier Macedonschi Cristian (absent motivat), domnul consilier Bucur
Ciprian Ionuţ (absent motivat) şi domnul consilier Duţu Tudor Alexandru.
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.

*
INTERPELĂRI
Domnul consilier Ungar Arnold face o recomandare colegilor consilieri,
invitându-i să citească cartea intitulată Răspunderea penală a aleşilor, care
precizează dânsul are şi un capitol substanţial despre aleşii locali.
Domnul consilier Tărăbuţă Dumitru doreşte să se faca demersurile
necesare pentru a opri „abundenţa de atelaje” conduse de romi în zona Zizin.
Aceste

atelaje

fac

întrecere pe drumurile publice şi sunt

deosebit

de

periculoase.
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*
Aprobarea ordinii de zi
Preşedintele şedinţei Oprică Florentin - Adrian supune la vot ordinea de
zi iniţială cu 19 de puncte, două puncte retrase, (punctul 17 şi punctul 19), iar
pe ordinea de zi suplimentară se află un punct suplimentar şi se aprobă cu
unanimitate.
*
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de
09 septembrie 2016
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, procesul - verbal al
şedinţei ordinare din data 09 septembrie 2016 şi se aprobă în unanimitate.

*
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
Punctul nr. 1 suplimentar (20)
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 393 din 9 septembrie
2016 prin care s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Transport
Braşov, prin transfor mare în societate comercială pe acţiuni cu denumirea
„RATBV S.A.”
Proiectul

de hotărâre a fost avizat de

Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma

votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Şovăială
Şerban).
Domnul consilier Şerban Şovăială precizează că, la şedinţa anterioară
s-a abţinut la votarea acestui punct, pentru acelaşi motiv, pentru că nu ştie
nimic despre cei care fac parte din consiliu de administraţie.

*
ORDINEA DE ZI
Punctul nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului
Braşov - septe mbrie 2016
Se supune la vot punctual, fiecare articol:
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian citeşte primul
articol.
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„Art.1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Braşov pe anul 2016 în
sumă de 599.484,09 mii lei la partea de venituri şi 688.116,86 mii lei la
partea de cheltuieli, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 489.747,45
mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 489.747,45 mii lei.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 109.736,64 mii
lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 198.369,41 mii lei.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole,
titluri, articole şi aliniate se regăseşte în anexa nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre”.
(Rezultatul votului: unanimitate)
După votarea art.1, Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florenti n
Adrian face cunoscut plenului ca există un amendament al Comisiei
Economice cu privire la acest articol :
„Modificarea art. 1: Din fondul de rezervă al bugetului local se alocă
credite bugetare necesare finalizării subvenţiei pentru Serviciul Public
Local de Termoficare în sumă de 6.193 mii lei.
Se reia votul.
(Rezultatul votului: 23 voturi pentru
o abţinere, dl. Şovăială Şerban)
“Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii de la bugetul local pe anul 2016 în suma de 61.447,86 mii lei la
partea de venituri şi 64.454,63 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 58.345,54 mii
lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 60. 721,44 mii lei;
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 3.102,32 mii
lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 3.733,19 mii lei.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se
regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Şi la art. 2 există un amendament din partea Comisiei Economice:
„Modificarea art. 2: Bugetul instituţiilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii, venituri şi cheltuieli, se majorează cu suma de 10.230
mii lei aferentă finanţării Serviciului Public Local de Termoficare”.
(Rezultatul votului: unanimitate)
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“Art.3: Se aprobă bugetul centralizat al fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2016 în suma de 1.330 mii lei la partea de venituri şi
1.360,67 mii lei la partea de cheltuieli, sume aferente secţiunii de dezvoltare.
Detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se regăseşte
în anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre”.
(Rezultatul votului: unanimitate)
“Art.4: Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi
serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului
Braşov, pe anul 2016 astfel:
Direcţia Fiscală Braşov
- anexa nr.4
Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr.5
Direcţia de Tineret şi Sport Braşov
- anexa nr.6
Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov
- anexa nr.7
Opera Braşov
- anexa nr.8
Direcţia de Servicii Sociale Braşov
- anexa nr.9
Serviciul Public Administrare Creşe Braşov
- anexa nr.10
Grădina Zoologică Braşov
- anexa nr.11
Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov - anexa nr.12
Grădiniţele nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35 - anexele nr. 13.01 - 13.28 (cu
subanexele de la 1 la 28)
Şcolile Gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12,13, 14, 15, 19, 25,
27, 30
- anexele nr. 14.01 - 14.16
Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov
- anexa nr. 15.01
Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov
- anexa nr. 15.02
Colegiul Naţional “Unirea” Braşov
- anexa nr. 15.03
Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov- anexa nr.
15.04
Colegiul Naţional “Aprily Lajos” Braşov
- anexa nr. 15.05
Colegiulde Stiinţe ale Naturii “Emil Racoviţă” Braşov - anexa nr. 15.06
Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov
- anexa nr. 15.07
Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov
- anexa nr. 15.08
Liceul cu Program Sportiv Braşov
- anexa nr. 15.09
Liceul Vocaţional de Arte Plastice "Hans Mattis-Teutsch" Braşov
- anexa nr. 15.10
Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov - anexa nr. 15.11
Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov
- anexa nr. 15.12
Colegiul Tehnic “Maria Băiulescu” Braşov
- anexa nr. 15.13
Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov
- anexa nr. 15.14
Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov
- anexa nr. 15.15
Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov
- anexa nr. 15.16
Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea” Braşov
- anexa nr. 15.17
Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov
- anexa nr. 15.18
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov
- anexa nr. 15.19
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Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr.
15.20.
Amendament la art. 4
Articolul 4 se completează cu: Serviciul Public Local de Termoficare,
anexa nr. 16, cu renumerotarea anexelor de la art. 6 şi 7.
Domnul consilier

Ungar Arnold: “La toate punctele care se referă la

unităţi şcolare nu particip la vot, pentru a preîntâmpina un posibil conflict de
interese. Vă rog să notaţi asta în procesul-verbal”.
(Rezultatul votului: unanimitate)
Cu precizarea făcută de dl. Ungar Arnold, vis-à-vis de punctele din buget
privind unităţile de învăţământ.
“Art.5: Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov,
cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 16.01 care devine 17.01 şi 17.04 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.
(Rezultatul votului: unanimitate)
“Art.6: Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii
finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 17, care
devine 18.01, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(Rezultatul votului: unanimitate)
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării de servicii juridice de
consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a S.C. RIAL S.R.L. în Dosarul
civil nr. 7.386/197/2014, reclamanţi Sandu Ion şi Sandu Conseluţa, privitor
la apartamentul nr. 1 situat în imobilul din Braşov, str. Lungă nr. 239
Domnul consilier Ungar Arnold menţionează că la acest proiect de
hotărâre are o serie de observaţii. În primul rând, Codul de Procedură Civilă a
intrat în vigoare în 2013. Acţiunea aceasta a fost pornită în 2014, ca atare s-au
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schimbat o serie de termeni, nu se mai vorbeşte de hotărâre irevocabilă, numai
de hotărâre definitivă. De asemenea, în ceea ce priveşte acţionariatul, se
menţionează faptul că, acţionar unic la S.C. RIAL S. R. L. este Consiliul Local.
Dânsul precizează că Municipiul Braşov, reprezentat prin Consiliul Local, este
asociat unic şi dacă în actele constitutive scrie că este Consiliul Local acţionar
unic, atunci e o greşeală gravă. Problema de fond se referă la faptul că RIAL-ul
are un compartiment juridic format din şase persoane. Domnul consilier
propune să se angajeze mai mulţi jurişti la RIAL pentru că altfel Curtea de
Conturi va veni să întrebe Consiliul Local de ce s-a votat proiectul acesta şi se
cheltuiesc bani pe onorarii. Dânsul propune să se întărească aparatul juridic al
RIAL-ului, pentru că dacă se votează acum, vor veni şi celelalte instituţii care
sunt sub autoritatea Consiliului Local, cu astfel de cereri. Domnul consilier
Ungar spune că la acest proiect votează împotrivă şi roagă să fie consemnat
votul.
Domnul Primar spune că sunt anumite aspecte legate de procedură şi de
Codul Civil, chestiuni de specialitate, pe care nici dânsul nu le cunoaşte.
Domnul Primar a pus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre ca urmare a
demersului făcut de către societatea RIAL.
Domnul Primar precizează că l-ar retrage, numai că îi e teamă să nu se
piardă vreun termen şi după aceea să se invoce faptul că din cauza aceasta s-a
întâmplat, dar promite că următoarele proiecte vor fi reglementate.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului
a fost aprobat cu 22 voturi pentru, o abţinere şi 1 vot împotrivă (împotrivă dl.
Arnold Ungar şi abţinere doamna Adina Donosa).
Punctul nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pentru anul 2017
Proiectul

de hotărâre a fost avizat de

Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma

votului a fost aprobat cu unanimitate.

6

Punctul nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul Poliţiei Locale pentru anul 2017
Proiectul

de hotărâre a fost avizat de

Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma

votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 5
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 202/2013 republicată,
prin care s-a aprobat Organigra ma şi Statul de funcţii ale Teatrului “Sică
Alexandrescu” Braşov
Domnul Primar George Scripcaru dă câteva explicaţii referitoare la
situaţia de la Teatrul Dramatic, precizând că au fost câteva etape care s-au
derulat până acum cu concursuri, comisii de specialitate neutre, din toată ţara,
oameni din domeniu, personalităţi ale lumii culturale şi artistice din România.
Menţionează că ultima etapă din acest concurs a fost audierea pe proba orală a
candidatului. La această probă orală au fost prezenţi şi actori de la Teatrul
Dramatic. S-a derulat procedura, s-a luat o decizie, au validat candidatul, drept
urmare, această persoană, domnul Zarafescu, trebuie să fie numită, în funcţia de
director la teatru.
Domnul Primar precizează că din punct de vedere financiar, această
instituţie a avut la dispoziţie absolut tot ce a fost necesar. Drept urmare,
această persoană validată ca director la Teatrul Sică Alexandrescu, va trebui
să-şi ia funcţia în serios şi să se apuce de treabă. Situaţia de acolo trebuie
clarificată, gestionată.
Proiectul

de hotărâre a fost avizat de

Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma

votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regula mentului Festivalului de
Dramaturgie Contemporană, festival organizat de către Teatrul “Sică
Alexandrescu” Braşov
Proiectul

de hotărâre a fost avizat de

Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma

votului a fost aprobat cu unanimitate.
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Domnul Primar

George Scripcaru spune că doreşte să-i dea şi

directorului nou posibilitatea să organizeze acest eveniment la Braşov.
Domnul Vicepri mar Mihai Costel doreşte să facă câteva completări în
sprijinul a ceea ce a spus domnul Primar. Dânsul a avut o discuţie cu Sindicatul
de la Teatrul „Sică Alexandrescu” pentru solicitarea pe care au depus-o cei 14
angajaţi ai teatrului. Cei care nu sunt semnatari ai acestei petiţii, dezaprobă
total şi au făcut-o şi în mod public. Nu este normal ca braşovenii, pentru
orgoliile unor persoane, braşovenii care sunt iubitori de cultură şi s-au
prezentat la o piesă de teatru, să aibe neplăcută surpriza să primească banii
înapoi pentru bilete.
Mai mult, domnul viceprimar, vrea să precizeze că examenul s-a
desfăşurat cu îndeplinirea tuturor procedurilor legale, a fost într-o transparenţă
maximă, toţi cei care au dorit să participe la acest examen au fost primiţi în
sală, pentru că ultima probă s-a desfăşurat în sala consiliului. Din acea comisie
a făcut parte domnul Emil Boroghină, dumnealui a făcut parte şi din comisia
care l-a numit manager pe domnul Caramitru. Semnatarii acestei petiţii au pus
la îndoială comisia pentru că nu au avut calitatea de a analiza dosarele
candidaţilor.
Domnul Pri mar continuă, explicând şi dânsul, cine a făcut parte din
comisie: Beatrice Rancea, Boroghină Emil, Mircea M. Ionescu şi Mihaiu
Horaţiu. “Secretariatul comisiei de concurs: Anda Zamora – consilier juridic,
Serviciul Contencios; Georgiana Lupu – inspector, Biroul Resurse Umane;
Rodica Butucea – inspector, Serviciul Fianciar Contabilitate; Bogdan Iancu –
inspector de specialitate, Compartimentul Investiţii de Cultură; Ionela Roşcainspector de specialitate, Compartimentul Instituţii de Cultură. În plus faţă de
aceşti colegi, au făcut parte cei doi directori de la Direcţia Economică şi
Direcţia Juridică. Beatrice Rancea, este o personalitate în domeniu, nimeni nu
poate să conteste acest lucru, domnul Boroghină Emil, este la fel, o
personalitate în lumea cultural artistică, Mircea M. Ionescu, o persoană
cunoscută şi importantă şi domnul Mihaiu Horaţiu, este cunoscut pe partea
regizorală.
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de

Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma

votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a persoanelor
Braşov pe anul 2017
Proiectul

de hotărâre a fost avizat de

Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma

votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi o abţinere, domnul Şovăială
Şerban.
Punctul nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Pri marului Municipiului
Braşov pentru anul 2017
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 9
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea i mobilului situat în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 2, ap. 8,
solicitat de Matache Cristina Elena
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 10
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea i mobilului situat în Braşov, str. Ludwig Roth nr. 3, ap. 1,
solicitat de Kassian Mariana
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 11
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea i mobilului situat în Braşov, str. Ludwig Roth nr. 3, ap. 2,
solicitat de Kassian Mariana
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 12
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea i mobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 5,
solicitat de Hăşfălean Violeta
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 13
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea i mobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 13, ap. 5,
solicitat de Mielcea Petra
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 14
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea i mobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 15, ap. 4,
solicitat de Si mon Ra mona
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 15
Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei nr. 369/2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Prodan Ioan, Drăgoiu Valentin Cristian, Ţîntea Claudiu - George, Ţîntea Mirela şi S.C. Famprod Trans
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. 16
Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei nr. 3153/2016 şi
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având
categoria de folosinţă drum, donat de Bodocan Dana Maria
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 17 - RETRAS
Proiect de hotărâre privind privind dezmembrarea imobilului situat în
Poiana Braşov, str. Poiana Soarelui f. n.
Punctul nr. 18
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 386 din 02 august 2004,
prin care s-a înfiinţat Comisia de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Braşov
Proiectul de hotărâre a fost avizat de

Comisiile 1, 5 şi 6,

iar în urma

votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 19 – RETRAS
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 485 din 30 iulie 2010 prin
care s-a aprobat Protocolul de cooperare pentru susţinerea implementării şi
finalizării proiectului de construcţie al unităţii de producere a energiei
termice în cogenerare
Preşedintele şedinţei Oprică Florentin Adrian - declară

încheiate

lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.
Domnul consilier Rusu Sebastian reaminteşte tuturor de invitaţia făcută
de doamna Topoliceanu, la Sala Patria, la Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice şi la spectacolul O Toamnă de poveste.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Oprică Florentin Adrian

SECRETAR,
Nicolae Paraschiv
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