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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

                        BRAŞOV 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară  a  Consil iului Local Braşov 

din  data  de  15 decembrie 2016 

 

 

            Şedinţa extraordinară  a  Consiliului  Local al Municipiului Braşov a 

fost convocată  pentru data de 15 decembrie 2016,  orele 10:00, în sala de 

şedinţe a Consiliului Local,  din B-dul Eroilor nr.  8, anunţul de şedinţă  fi ind 

postat pe si te-ul inst ituţiei şi publicat în ziarul “Transilvania Expres”  în  data 

de  13 decembrie 2016. 

 Doamna Secretar al Municipiului  Braşov –  Paula Pitiş  face 

prezen ţa, din totalul de 27 de consilieri sunt  prezenţi 23. Absentează  domnul 

consil ier Popa Razvan, dl.  consilier  Dutu Tudor Alexandru, dl.Toro Tamas,  

dl.  Ungar Arnold.  

 

          Precizează  că  şedinţa este statutară  şi se pot lua hotărâri valabile.   

 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov –  Paula Pitiş informează  

că  pentru urmă toarele trei luni,  trebuie să  se aleagă  un preşedinte de şedinţă  

care să  conducă  lucrări le şedinţelor de Consil iu Local.  

 

           Doamna consil ier Top Ferghete Carmen îl propune ca preşedinte 

pentru  urmă toarele trei luni pe domnul consilier Oprica Florentin Adrian, iar  

în urma votului propunerea a fost aprobată  în unanimitate.  
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* 

Aprobarea ordinii de zi a şedinţei  

 Se supune la vot  ordinea  de zi  (trei puncte şi unul retras) şi se 

aprobă  cu unanimitate.  

* 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată  din data de                  

21 noiembrie 2016 

 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată  din data de                

24 noiembrie 2016 

 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot,   procesul - verbal al  

şedinţei de îndată  din data de 21 noiembrie 2016, care se aprobă  cu 22 voturi 

pentru şi o abţ inere (dl.  Macedonschi Cristian) şi procesul verbal al şedinţei  

de îndată  din data de 24 noiembrie 2016, care se aprobă  cu 22 de voturi  

pentru ş i o abţinere (dl.  Macedonschi).   

 

* 

INTERPELĂRI 

 

Domnul Macedonschi Cristian a observat  că ,  în campania electorală ,   

P.N.L.-ul a folosit Sala Sporturi lor ca şi locaţ ie de campanie. Ar dori ca 

executivul să  arate dacă  există  un contract,  dacă  s-au plă tit niş te taxe, există  

nişte poze de pe Facebook apărute, ar dori să  ştie dacă  există  un contract de 

colaborare sau de folosire a acestui spa ţiu pentru campanie.  

Domnul Viceprimar Mihai Costel ar dori  să  facă  o informare cu 

privire la punctul 3 de pe ordinea de zi  care a fost retras, punctul se va regăsi  

în şedinţa ordinară  din data de 22 decembrie. Este vorba de modificarea 

Regulamentului de organizare şi func ţionare a Serviciului Public Local de 

Termoficare. In şedin ţa ordinară  de data trecută  s-a aprobat modificarea 
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organigramei şi a statului de funcţ ii al  acestui serviciu, drept pentru care va 

trebui să  se modifice şi Regulamentul  de Organizare şi Funcţionare. Ţinând 

cont că  in această  săptămâna cei de la Serviciul Public Local de Termoficare 

au avut ca prioritate reluarea furnizări i  cu apă  caldă  şi  căldură  şi în centralele 

termice, zona Tudor Vladimirescu ş i zona Bartolomeu, nu a fost timp 

suficient pentru a întocmi documenta ţia,  drept pentru care el se va regăsi  

punct pe ordinea de zi în şedinţa ordinară .  

 

* 

 

ORDINEA DE ZI 

Punctul 1 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului 

Braşov, decembrie 2016 

 

Se supune la vot punctual,  fiecare articol:  

 

Art.1.  Se aprobă  validarea Dispoziţiei de Primar                                

nr.  5180/06.12.2016, privind majorarea bugetului local al Municipiului  

Braşov cu sume defalcate din TVA pentru f inan ţarea cheltuielilor  

descentralizate.  

Rezultatul votului: Unanimitate 
 

“Art. 2.  Se aprobă  bugetul local  rectificat  al Municipiului  Braşov pe 

anul 2016 în sumă  de 615.099,09 mii lei la partea de venituri şi 703.731,86 

mii lei la partea de cheltuieli,  astfel:  

 - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă  de 504.952,45 

mii lei,  iar cheltuielile sunt în sumă  de 504.952,45 mii lei.  

 - pentru secţ iunea de dezvoltare veniturile  sunt  în sumă  de 110.146,64 

mii lei,  iar cheltuielile sunt în sumă  de 198.779,41 mii lei.   
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Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local rectificat pe capitole,  

subcapitole, t itluri,  articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte 

integrantă  din prezenta hotărâre.  

Rezultatul votului: Unanimitate 
 

 “Art. 3.  Se aprobă  bugetul rectificat al instituţ iilor finanţate din 

venituri proprii şi subven ţii de la bugetul local pe anul 2016 în sumă  de 

71.325,43 mii lei la partea de venituri şi  74.332,20 mii lei la  partea de 

cheltuieli,  astfel:  

 - pentru sec ţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă  de 67.813,11 

mii lei,  iar cheltuielile sunt în sumă  de 70.189,01 mii lei.  

 - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă  de 3.512,32 mii  

lei,  iar cheltuiel ile sunt în sumă  de 4.143,19 mii lei.  

Detalierea fiecărei  secţ iuni  a bugetului  rectificat al  institu ţiilor  

finanţate din venituri  proprii  şi subvenţii,  pe capitole, subcapitole, titluri,  

articole şi alineate se regăseş te în anexa nr. 2, parte integrantă  din prezenta 

hotărâre” .   

Rezultatul votului: Unanimitate 
 

“Art. 4.  Bugetul rectificat centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 2016 nu se modifică ,  acesta a fost aprobat prin H.C.L. nr. 

433/30.09.2016” .   

Rezultatul votului: Unanimitate 
 

“Art. 5.  Se aprobă  bugetele de venituri şi  cheltuieli rectificate ale 

instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral  sau parţial  din bugetul  

Municipiului Braşov, pe anul 2016 conform anexei nr.  3 parte integrantă  din 

prezenta hotărâre” .   

Rezultatul votului: Unanimitate 
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“Art. 6.  Se aprobă  Programul de investiţ ii publice al Municipiului  

Braşov, cu f inan ţare din bugetul  local şi bugetul insti tuţi ilor  finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii,  conform anexelor nr. 4.01. - 4.02.,  care fac parte 

integrantă  din prezenta hotărâre.  

Rezultatul votului: Unanimitate 
 

“Art. 7.  Primarul  Municipiului Braşov va asigura ducerea la  îndeplinire 

a prezentei hotărâri.  Vă  supun acuma întreg proiectul de buget: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov,  

decembrie 2016.  

Rezultatul votului: Unanimitate 
 

Proiectul  de hotărâre a fost  avizat de  Comisiile  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  iar  

în urma votului a fost aprobat cu  unanimitate.  

 

Punctul nr. 2 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 393 din 9.09.2016, 

prin care s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Transport 

Braşov, prin transformare, îm societate comercială  pe acţiuni cu 

denumirea “RATBV S.A.”  

 

Domnul consilier Macedonschi Crist ian: 

“Eu am o scurtă  întrebare: am în ţeles că  membrii consiliului de 

administraţ ie au fost  aleş i pentru trei luni în acea hotărâre, vreau să  ştiu de ce 

s-a ajuns în cazul acesta sau în situaţia  actuală  să  schimbăm în aşa scurt timp 

un nou membru, cine a propus…  membru care şi-a dat demisia, fiindcă  ştiu că  

şi-a dat demisia, deoarece are cazier judiciar,  şi de ce nu s-a făcut controlul  

înainte şi  ajungem în situaţia  să  mergem la notar să  blocheze, să  alegem o 

persoană  nouă…  aş dori să  ştiu care a fost selecţia acelui membru, a domnului  

Năstase Bogdan, şi cine a făcut propunerea” .   

 



 6

Domnul Viceprimar Mihai Costel :  

“Da…  mandatul celor cinci membri din Consiliul de Administraţie este 

într-adevăr  de trei luni de la data constituirii  societăţ ii.  Noi în momentul  

acesta ne aflăm în procedură  de a constitui această  societate, avem o 

renunţare de mandat, din partea domnului Năstase Bogdan, drept pentru care, 

având în vedere că  aveam şi bugetul de aprobat şi nu puteam să  stăm până  la  

ordinară  ş i pentru a grăbi anumite lucruri,  ţinând cont că  ne apropiem de data 

de 31 decembrie, am pus şi acest punct pe ordinea de zi,  în mod cert  

săptămâna viitoare, la începutul  săptămânii  vom duce actele la Registrul  

Comerţului  şi  cred că  săptămâna viitoare vom avea noua societate comercială .  

Legat de propuneri,  propunerile ş ti ţi foarte bine, s-au făcut în plen. 

Mulţumesc!”  

 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5 şi 6,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu  unanimitate.  

 

Preşedintele şedinţei declară   încheiate  lucrările  şedinţei.  

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

legale.  

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,             SECRETAR,                            

   Oprică  Florentin-Adrian                                 Paula Pitiş  

 

 

 

 

 

 

 


