ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAȘOV

PROCESUL-VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Brașov
din data de 10 noiembrie 2016

Ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost
convocatăpentru data de 10 noiembrie 2016, orele 16:00, în sala de ședințe a
Consiliului Local, din B- dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul
instituției și asifișat la avizierul Primăriei prin proces-verbal de afișare în data de
10.11.2016.
Locţiitor - Secretar - d-na Dicu Maria menționează că
astăzi s-a întrunit plenul Consiliului Local în şedinţă de îndată în
conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215 privind
Administraţia Publică Locală, întrucât pe ordinea de zi avem trei
proiecte de hotărâre de maximă urgenţă pentru rezolvarea
intereselor locuitorilor comunităţii braşovene.
Preşedinte de şedinţă este tot domnul Oprică, care a fost ales în
luna septembrie pe o perioadă de trei luni.
Locțiitor al Secretarului Municipiului Brașov - d-na Maria Dicu
face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 19, absenţi:
dl. Chifu Sergiu – absent motivat, dl. Duţu Tudor – absent motivat, dl.
Bunghiuz Marius – absent motivat, dl. Comşa Marius – absent motivat,
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dl. Macedonschi Cristian – absent motivat, dl. Ungar Arnold – absent
motivat, dl. Şerban Şovăială – absent motivat şi d-na Donosă Adina –
absent motivată.
Locţiitor - Secretar - d-na Dicu Maria precizează că ședința este
statutară și se pot lua hotărâri valabile.
La ședință participă domnul Primar Gerge Scrispcaru, domnul
Viceprimar Barabaș Laslo, domnul Viceprimar Mihai Costel.
*
Aprobarea ordinii de zi a şedinţei

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian aduce la
cunoștință că sunt trei puncte pe ordinea de zi și supune la vot
proiectul ordinii de zi care se votează în unanimitate.
*
Punctul nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale pentru
energia termică livrată populaţiei şi consumatorilor noncasnici
începând cu data furnizării conform prevederilor legale.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian propune
intrarea în ordinea de zi la punctul nr. 1.
Domnul Viceprimar Mihai Costel dorește să i-a cuvântul pentru
a face câteva precizări privind regăsirea acestui punct pe ordinea de zi.
“Ca urmare a unei solicitări primite din partea celor de la
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Co munitare
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de Utilităţi Publice, privind solicitarea pe care am depus-o noi la
această autoritate pentru obţinerea licenţei de funcţionare la noul
serviciu public. Este ultimul document necesar care mai lipseşte la
documentaţie, astăzi va fi supus pe ordinea de zi, în cel mai scurt timp
îl vom transmite, iar de la data la care dumnealor vor lua act de acest
document, ne vor elibera licenţa de funcţionare a noului serviciu
public local de termoficare. De aceea cred că era o chestiune de
maximă urgenţă, ţinând cont că sezonul rece în Municipiul Braşov a
venit şi fără această licenţă nu putem funcţiona. Cu menţiunea că
preţurile sunt cele practicate de până acum, deci fără alte modificări”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:
“Adică sunt preţurile din 2015, nu?”
Domnul Viceprimar – dl. Mihai Costel:
“Da”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:
“La punctul nr. 1 sunt întrebări?”
Locţiitor - Secretar - d-na Dicu Maria:
“Supune m la vot”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:
“Supune m la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine
cineva?”
Locţiitor - Secretar - d-na Dicu Maria:
“Unanimitate”.
*
Punctul nr. 2
Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din 11 decembrie 2016
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Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian dă citire
punctului nr. 2 de pe ordinea de zi, întrebându-i pe consilieri dacă sunt
discuții la acest punct.
Consilier - dl. Popa Răzvan:
“Poate ne spune do mnul Viceprimar sau cineva din executiv
aceeaşi argumentaţie a caracterului de urgenţă şi al acestui proiect de
hotărâre, ca şi la cel de-al treilea. Să ştim de ce a fost nevoie să fie în
şedinţă de îndată şi nu era şedinţă extraordinară sau chiar şedinţa
ordinară”.
Locţiitor - Secretar - d-na Dicu Maria:
“Da. Nu s-a mai aşteptat până la şedinţa ordinară care va fi la
sfârşitul lunii noie mbrie, deoarece în urma discuţiilor pe care le-a m
avut săptămâna aceasta la Instituţia Prefectului, cu privire la
asigurarea acestor servicii şi la plata acestora, în conformitate cu
legislaţia actuală în vigoare care s-a schimbat şi s-a modificat faţă de
cea de la alegerile locale dar şi faţă de cea de la alegerile anterioare
generale, după discuţiile avute cu Instituţia Prefectului s-a hotărât
emiterea acestui proiect de hotărâre în funcţie de costurile pe care
fiecare dintre cele două instituţii conform noii regle mentări le va
suporta. Având în vedere că alegerile sunt în 11 dece mbrie, deja s-au
demarat procedurile specifice și suntem până la mo mentul actual în
calendarul stabilit de Guvern, vrem să nu ieşim din acest calendar şi
să fim la zi cu toate procedurile, pentru asta a m mers pe ideea să
intrăm şi cu acest proiect de hotărâre în şedinţa Consiliului Local, iar
în ce priveşte…”
Viceprimar – dl. Mihai Costel:
“Dacă-mi permiteţi! În ce priveşte Festivalul Naţional de
Dramaturgie cred că ne află m într-o situaţie…”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:
“Hai să ajunge m la el, că poate mai sunt întrebări! Da? Deci dacă
la punctul doi mai sunt discuţii? Îl supun la vot, cine este pentru?
Împotrivă? Se abţine cineva?”
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Locţiitor - Secretar - d-na Dicu Maria:
“Unanimitate”.
*
Punctul 3
Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului de
Dramaturgie Contemporană – ediţia a XXVII-a, la Braşov, în
perioada 3 – 10 decembrie 2016
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian dă citire
celui de-al treilea punct.
Viceprimar – dl. Mihai Costel:
“Deci aici eu aş dori să fac o informare, după cum vedeţi ş i
dumneavoastră, acest Festival de Dramaturgie Conte mporană va fi
organizat la începutul lunii decemb rie, de obicei noi îl organiza m în
luna noie mbrie, anul acesta se împlinesc 70 de ani de când s-a înfiinţat
această instituţie, este important să-l organiză m şi de această dată, de
aceea nu putem să aşteptă m şedinţa ordinară, pentru a acorda bugetul
acestui festival, pentru că de asemenea vo m ieşi din calendar.
Consider că dacă tot avem această şedinţă de îndată cred că este
oportun şi nu are rost să ne mai întâlnim într-o şedinţă extraordinară
zilele viitoare. Ceea ce este suplimentar la acest festival, ţinând cont
că atât în luna septe mbrie, în luna septembrie am avut un spectacol
care nu s-a jucat şi în luna octo mbrie nu s-au jucat deloc spectacole la
Teatrul Sică Alexandrescu, ceea ce reprezintă parte din subvenţia pe
care noi a m fi acordat-o pentru aceste spectacole, dar în mo mentul
acesta, ţinând cont că ele nu s-au jucat nu pute m să acordă m această
subvenţie, am suplimentat bugetul de la 150.000 de RONI la 200.000
de RONI, până la urmă sunt bani care nu s-au cheltuit, tot din
activitatea artistică a Teatrului Sică Alexandrescu şi cred că este
oportun să marcăm anul acesta, ţinând cont că sunt 70 de ani, să
acordă m o atenţie sporită acestui festival. Mulţumesc!”
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Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian precizează
că ar fi trebuit să fie prezent şi cineva din partea teatrului.
Viceprimar – dl. Mihai Costel:
“Pot să vă spun că în mo mentul acesta s-au transmis invitaţii
către şapte teatre, au răspuns pozitiv şase, este vorba de Teatrul Mic
din Bucureşti, Teatrul Naţional din Sibiu, Metropolis, Bucureşti, Arcul
Bucureşti, Teatrul de Stat din Chişinău şi îmi mai scapă unul la
mo mentul acesta, dar este necesar să ave m acest buget, ca să pute m
continua cu calandarul Festivalului Naţional de Dra maturgie. Nu era
posibil să-l ducem mai târziu de 10 dece mbrie, ţinând cont că ne
apropie m uşor-uşor de sărbătorile de iarnă”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:
“Vă mulţumim! La punctul 3 dacă mai sunt discuţii? Cine este
pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?”
Locţiitor - Secretar - d-na Dicu Maria:
“Unanimitate”.
Preşedintele
şedinţei
dl.
Oprică
Florentin-Adria n
mulţumește do mnilor consilieri încă o dată pentru prezenţă, declarând
încheiată ședința de îndată.

Şedinţa s-a încheiat la ora 16, 26.

Președinte de ședință,

Secretarul M unicipiului Brasov,

Oprică Adrian Florentin

Paraschiv Nicolae
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