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        R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                       BRAŞOV 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa de îndată a  Consiliului Local Braşov 

din data de 24 noiembrie  2016 
 
 
 

            Şedinţa  de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Braşov a 

fost convocată pentru data de 24 noiembrie 2016,  orele 15:00,  în sala 

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

şedinţă fi ind postat pe site-ul instituţ iei ş i afişat la avizierul Primăriei 

Municipiului Braşov, prin proces-verbal de afişare în data de 24.11.2016.  

   Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Paula Pitiş  face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţ i 20. Absentează dl.  

Popa Răzvan, dl.Tărăbuţă Dumitru, dl. Duţu Tudor Alexandru, dl. Comşa 

Marius,d-na Donosă Adina, dl. Macedonschi Cristian, dl.Ungar Arnold.  

           Domna Secretar Paula Pitiş  precizează că şedinţa este statutară ş i 

se pot lua hotărâri valabile.   

           La şedinţă participă  domnul Primar George Scripcaru, domnul 

Viceprimar Barabas Laszlo ş i  domnul Viceprimar Mihai Costel 

    Doamna Secretar al Municipiului Braşov, Paula Pitiş  informează  

Consiliul Local că este o şedinţă de îndată,  în temeiul art. 39, alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001.  

Preşedintele şedinţei - domnul Oprică Florentin-Adrian 

mulţumeş te foarte mult pentru felul în care s-a răspuns ş i la această  

şedinţă de îndată ş i pentru faptul că s-a înţeles necesitatea întâlnirii ş i 

rapiditatea modului în care trebuie luate decizii.  
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Aprobarea ordinii de zi a şedinţei 

 

Preşedintele şedinţei - domnul Oprică Florentin-Adrian anunţă  

două puncte pe ordinea de zi, primul punct se referă la aprobarea 

încheierii unei convenţ ii privind justificarea plăţ ilor în avans, conform 

O.U.G. nr. 67 din 2016 ş i a celorlalte prevederi legale în materie ş i  

punctul 2 de pe ordinea de zi (suplimentară) este un proiect de hotărâre 

privind alocarea sumei de 15.000 de lei pentru organizarea evenimentelor 

ocazionate de ziua naţ ională a României.  

         Preşedintele şedinţei dl. Oprică Florentin – Adrian supune la 

vot ordinea de zi ş i se aprobă în unanimitate.  

Doamna Secretar al Municipiului Braşov Paula Pitiş  specifică că  

punctul 2 este un punct suplimentar.  

Preşedintele şedinţei dl. Oprică Florentin – Adrian supune la  

vot ordinea de zi suplimentară ş i se aprobă în unanimitate.  

* 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

Punctul nr. 2 (1 ) 

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru 

organizarea evenimentelor ocazionate de ziua naţională a României.  

  In urma votului a fost aprobat în unanimitate. 

* 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ  

Punctul nr. 1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenţi i 

privind justificarea plăţi lor în avans, conform O.U.G. nr. 67/ 2016.  

Domnul Viceprimar Mihai Costel doreşte să facă  o scurtă  

informare, asupra acestei şedinţe. Maxima urgenţă a acestei şedinţe ş i 
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promovarea acestui material pe ordinea de zi este justificată prin faptul 

că suntem în situaţ ia de a nu avea apă caldă din 7 aprilie, avem 

temperaturi destul de scăzute, sunt în jur de 7.600 de apartamente care în 

momentul acesta, pe lângă lipsa apei calde, nu au nici că ldură.  Domnul 

viceprimar precizează că ar fi putut promova acest proiect de hotărâre  

în şedinţa ordinară din 29, dar acest lucru ar fi amânat reluarea furnizării  

cu apă caldă ş i cu că ldură totodată ,  cu încă cel puţ in două săptămâni,  

ţ inând cont că în perioada următoare va fi ş i o minivacanţă.  In baza 

Ordonanţei de Urgenţă  nr. 67 din 2016, municipiul, consiliul local,  

poate aproba plata în avans pentru achitarea furnizorului de gaz, deci  

U.A.T.-ul va achita direct furnizorului de gaze, nu furnizorului de 

energie termică.  Suma prevăzută pentru luna noiembrie este de 729.097 

de lei, iar pentru luna decembrie de 2.717.847 lei. În conformitate cu art.  

5, alin. 3 din O.G. 36 din 2006 modificat cu O.U.G. 67 din 2016, plata în 

avans se efectuează  în conturile furnizorilor de gaze naturale, care le vor 

utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de 

energie termică,  numai în baza unei convenţ ii de justificare a avansurilor 

încheiate între unitatea administrativ teritorială,  furnizorul de energie 

termică,  producă torul de energie termică ş i furnizorul de combustibil.  

Practic se aprobă încheierea unei convenţ ii care este necesară.  Totodată,  

vrea să spună că procedurile privind încheierea contractelor cu furnizorul 

de energie termică s-au încheiat acum două zile, drept pentru care se 

poate înainta proiectul de hotărâre de consiliu.  

Preşedintele şedinţei domnul Oprică Florentin-Adrian adăugă  

faptul că s-a obţ inut ş i un discount de 0,5%, ş i că era o condiţ ie pentru 

această convenţ ie.  
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In urma votului, proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi  

o abţinere (dl. consilier Şovăială Şerban).  

 

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  

 

 


