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

PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a  Consiliului Local Braşov 

din  data  de  28 ianuarie 2017 
 
         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a 
fost convocată pentru data de 28 ianuarie 2017, orele 10:00, în sala de 
şedinţe a Consiliului Local,  din B-dul Eroilor nr. 8, anunţul de şedinţă  
fiind postat pe site-ul instituţ iei ş i publicat în ziarul “Transilvania 
Expres” în  data de  21-22 ianuarie 2017.  

 Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Paula Pitiş  face 
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţ i 23. Absentează  
dl. consilier Popa Razvan, dl.consilier Rusu Sebastian-Mihai, dl.  
Chifu Sergiu-Marian, dl.consilier Comşulea Eugen.  
          Precizează că şedinţa este statutară ş i se pot lua hotărâri 
valabile.   
 
     INTERPELARI  

 
Domnul Viceprimar  Mihai Costel  face o informare cu privire 

la reorganizarea Regiei Autonome de Transport în societate pe acţ iuni 
şi vorbeş te despre  hotărârile de consiliu local, care au fost adoptate ş i 
care aveau în conţ inutul lor anumite facilităţ i de transport pentru 
anumite categorii de persoane. Precizează că în momentul acesta la 
nivelul noii societăţ i se face o analiză  la ceea ce înseamnă impactul 
acordării acestor facilităţ i ş i a  solicitat către toate universităţ ile din 
Braşov nu numai Universităţ ii Transilvania ş i celorlalte universităţ i 
din Braşov să comunice numărul de studenţ i,  astfel încât să fie o 
situaţ ie clară.   

 
Domnul Consilier Macedonschi Cristian a înregistrat o 

interpelare exact în acest sens ş i a cerut punerea pe ordinea de zi în 
urmă toarea şedinţă a Consiliului Local a unui proiect de hotărâre 
privind acordarea unor facilităţ i pe mijloacele de transport public 
local aparţ inând RATBV SA pentru studenţ ii universităţ ilor autorizate 
sau acreditate din Braşov.  

Domnul Consilier Macedonschi Cristian propune realizarea 
unui centru de prim ajutor ş i ortopedie în Poiana Braşov, având în 



 2

vedere faptul că  este necesar un timp îndelungat, în condiţ ii normale 
de trafic, pentru ca un echipaj medical să ajungă în Poiana Braşov.  
Sunt foarte multe accidente ş i nu e posibil ca o staţ iune precum Poiana 
Braşov, o staţ iune de interes naţ ional, să nu aibă un cabinet medical.   
Totodată,  propune implementarea unui transport public modern ş i 
adecvat în sta ţ iunea Poiana Braşov, care să asigure transportul 
turişt ilor din parcările publice, hoteluri, pensiuni, cabane, către 
transportul pe cablu pe care îl folosesc în sta ţ iune.  

Domnul consilier Macedonschi atrage atenţ ia că datorită  
deszăpezirii defectuoase în Municipiul Braşov în această iarnă,  
doreş te să vadă contractul sau contractele cu toate societăţ ile care s-au 
ocupat de lucrările de deszăpezire pe raza Municipiului Braşov, actele 
adiţ ionale, şi/sau anexele la aceste contracte ş i iş i manifestă  
nemulţumirea în legătură cu faptul că trotuarele n-au fost deloc 
deszăpezite (sunt un pericol public în oraşul acesta).  

Domnul consilier Macedonschi  solicită,  domnului Primar, un 
punct de vedere în scris ş i asumat, dorind să  şt ie în baza cărei 
autoriza ţ ii a fost ridicat gardul s ituat în parcarea din spatele corpului 
nou de la Aro (Sadoveanu – Sf. Ioan), care împarte parcarea ş i zona la 
care s-au făcut lucrări. Doreşte să afle cine este constructorul acestui 
gard, cine l-a ridicat ş i în proprietatea cui este acest gard.  

Doamna consilier Donosă Adina are două interpelări pentru 
domnul Primar (implicit pentru comisia de circulaţ ie), o problemă este 
trecerea de la Onix (trecerea de pietoni) ş i are rugămintea  ca în 
comisia de circula ţ ie să se facă o analiză foarte clară ş i la obiect,  
poate o semaforizare, dar subliniază  că trebuie neapărat luate măsuri 
cu privire la această trecere de pietoni. A doua chestiune, este tot 
pentru comisia de circulaţ ie, este vorba de parcările ilegale din zona 
Bussines Park. În timpul săptămânii se parchează haotic, se blochează  
circulaţ ia, nu ş t ie care este situaţ ia juridică a acelui drum, probabil 
este drum privat; dacă este drum privat, să fie închis, dacă este drum 
public, să se ia măsuri.  

Domnul Consilier Ungar Arnold nu are interpelare, are numai 
două întrebări. Prima întrebare este dacă s-a respectat legea privind 
transparenţa decizională  în activitate, în sensul de a fi încercat o 
consultare publică sau să se aducă la cunoş t inţa publicului o serie de 
materiale de pe ordinea de zi care sunt de interes public ş i spune că  
unele sigur vor naşte discuţ ii,  iar persoanele interesate ş i lezate de 
hotărârile acestea, pe baza acestei legi le vor putea ataca în instanţă.  
Şi a  doua întrebare, de ce nu se pun la dispoziţ ia consilierilor 
proiectele de hotărâre ş i avizele comisiilor de specialitate în termenele 
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prevăzute expres de către lege. Domnul consilier are de făcut precizări  
la proiectul cu reprezentarea juridică  de către avocaţ i.  
 

* 
Aprobarea ordinii de zi  

 
Se supune la vot ordinea de zi iniţ ială  cu 44 puncte (un punct a fost 
retras)  ş i se aprobă cu unanimitate.  

* 
Aprobarea ordinii de zi suplimentară 

 
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 5 puncte ş i se aprobă  
cu 21 pentru ş i două abţ ineri (dl. Macedonschi Cristian ş i dl. Ungar 
Arnold).  

* 
Aprobarea procesului-verbal al şedin ţei din data de 29 noiembrie 2016 

 
Aprobarea procesului-verbal al şedin ţei din data de 15 decembrie 2016 
 

În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, procesul - 
verbal al şedinţei din data de 29 noiembrie 2016, care se aprobă cu 
unanimitate ş i procesul verbal al şedinţei din data de 15 decembrie 
2016, care se aprobă cu unanimitate. 

 
         * 

Ordinea de zi suplimentară  
 
Punctul nr. 45 (1 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 

al d-rei Bertea Anca – Dora.  
 

Ordinul nr. 55 
din 26.01.2017 

privind 
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local a l 
Municipiului Braşov, al domnului Comşulea Eugen 

Prefectul Jude ţului Braşov,  
Având în vedere adresa Organizaţ iei Jude ţene P.S.D. Braşov nr.  

11/25.01.2017, prin care se aduce la cunoşt inţă faptul că s-a hotărât 
aplicarea sancţ iunii de excludere/pierdere a calităţ ii de 
membru/retragerea sprijinului politic acordat domnului Comşulea 
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Eugen pentru funcţ ia obţ inută  în urma alegerilor locale din iunie 2016,  
respectiv funcţ ia de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Braşov,  

Ţinând cont de adresa Organiza ţ iei Judeţene P.S.D. Braşov 
înregistrată  la Instituţ ia Prefectului sub nr. 1.127/26.01.2017, prin 
care se comunică Hotărârea nr.  2/21.01.2017 privind aplicarea 
sanc ţ iunii de excludere/pierdere a calităţ ii de membru/retragerea 
sprijinului politic al domnului Comşulea Eugen,  

În conformitate cu prevederile art. 9 alin.  (2) lit.  h 1,  coroborat 
cu art. 12, alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleş ilor 
locali, modificată ş i completată,   

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 (*republicată) 
privind prefectul ş i instituţ ia prefectului, emite urmă torul 

 
ORDIN: 

 
Art.1.  Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local a l 
Municipiului Braşov al domnului Comşulea Eugen,  ca urmare a 
intervenirii cauzei de încetare de drept prevăzută de art. 9, alin. (2) 
lit.  h 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleş ilor locali,  
modificată ş i completată,  respectiv excludere/pierdere a calităţ ii de 
membru/retragere a sprijinului politic al partidului politic pe a cărui 
listă a fost ales.  

Art.2.  Se declară vacant locul de consilier local al domnului 
Comşulea Eugen în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov,  
ales pe lista Partidului Social Democrat.  

Art.3.  Serviciul Verificarea Legalităţ ii Actelor, Aplicării Actelor 
Normative, Urmărirea Actelor cu Caracter Reparatoriu ş i Contencios 
Administrativ, Arhivă  va comunica prezentul ordin Consiliului Local 
al Municipiului Braşov, la domiciliul domnului Comşulea Eugen ş i 
Organizaţ iei Judeţene P.S.D. Braşov.   

Art.4.  Prezentul ordin poate fi atacat la instanţa de contencios 
administrativ în termenele ş i condiţ ii le Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. PREFECT CIPRIAN BĂNCILĂ”.   

 
Comisia de validare se retrage pentru studierea dosarelor.  
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Proces-verbal al comisiei de validare încheiat în data de 
28.01.2017.  

“Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Braşov,  
întrunită în şedinţă astăzi, data de mai sus, văzând Ordinul Prefectului 
nr. 55 din 26 ianuarie 2017, prin care s-a constatat încetarea de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov, a domnului Comşulea 
Eugen.  

Având în vedere procedura instituită de art. 100, alin. 33 din 
Legea nr. 115 din 19 mai 2015, pentru alegerea autorităţ ilor 
administraţ iei publice locale, pentru modificarea Legii administra ţ ie i 
publice locale nr. 215 din 2001, precum ş i pentru modificarea ş i 
completarea Legii nr. 393 din 2004, privind Statutul aleş ilor locali,  
referitoare la vacantarea mandatelor de consilier local înainte de 
durata normală.  

Văzând că urmă torul consilier local supleant aflat pe lis te este  
d-ra Bertea Anca Dora, luând în considerare adresa P.S.D. Braşov,  
înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 5.551 din 2017,  
prin care se confirmă  apartenenţa politică la  acest partid a d-rei Bertea 
Anca Dora. Urmă torul supleant înscris pe liste, precum ş i propunerea 
de a fi validat în calitate de consilier local pe locul rămas vacant.  

Având în vedere că nu au fost constatate aspecte de 
neeligibilitate, ori nelegalitate privind validarea mandatului de 
consilier local, comisia de validare propune validarea mandatului de 
consilier local a d-rei Bertea Anca Dora, drept în care s-a încheiat 
prezentul proces-verbal, spre cele legale.  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5 iar în urma 

votului a fost aprobat cu  unanimitate. 
 
Urmează depunerea jurământului de către d-ra Bertea Anca 

Dora.  
 
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu  bună-

credinţă,  tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor municipiului Braşov, judeţul Braşov. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!”  

 
 
 Se aplaudă.  
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Punctul nr. 46 (2 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţi lor 

Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei „Sport 
Club Corona 2010 Braşov.”  

 
Domnul consilier Pătraşcu Lucian îl propune pe dl.Achim 

Silviu în locul domnului Tărăbuţă şi în locul d-lui Popa Răzvan îl 
propune pe dl. Duţu Tudor.  

Domnul Viceprimar Mihai Costel propune o modificare, ţ inând 
cont că la momentul în care Consiliul Local a stabilit componenţa 
acestei adunări generale, exista o anumită structură,  de aceea ar dori 
să-l înlocuiască pe dl. Şovă ială cu dl. Neacşu Alexandru.  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 21 pentru ş i 3 ab ţ ineri (dl. Macedonschi 
Cristian, dl.Ungar Arnold şi dna Adina Donosa).  

 
Punctul nr. 47 (3 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local ce va fi 

facturat populaţiei începând cu 01 ianuarie 2017, pentru energia 
termică l ivrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 ş i 6 iar în 

urma votului a fost aprobat cu 22 pentru ş i 2 ab ţ ineri (dl. Macedonschi 
Cristian ş i dl Ungar Arnold).  

 
Punctul nr. 48 (4 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea 

H.C.L. nr. 203/2013 republicată prin care s-a aprobat organigrama 
si statul de functii ale Operei Braşov. 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5 iar în 

urma votului a fost aprobat cu 22 pentru ş i 2 ab ţ ineri (dl. Macedonschi 
Cristian ş i dl Ungar Arnold).  

 
Punctul nr. 49 (5 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.635/2016 

prin care s-a completat H.C.L. nr. 393/2016 republicată ,  privind 
aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov,  
prin transformare, în societate comerciala pe actiuni cu denumirea 
RATBV SA. 
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Domnul Viceprimar Mihai Costel  o propune pe d-na Carmen 
Ferghete Ţop ş i pe dl. Bădulescu Sebastian.  

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 ş i 5, iar în urma 

votului a fost aprobat cu  22 pentru ş i 2 abţ ineri (dl. Macedonschi 
Cristian ş i dl Ungar Arnold).  

 
 

* 
Ordinea de zi iniţială  

 
Punctul nr. 1 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

274/23.06.2016 republicată,  privind aprobarea numărului, 
denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Braşov 

 
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian propune să  

se ia fiecare comisie în parte, de la 1 la 7, datorită înlocuirii a celor 
doi consilieri, dl. Comşulea ş i dl. Stroe ş i dacă sunt modificări de 
făcut, dacă sunt propuneri, să fie făcute în plen.  

 
Pentru  Comisia nr.1 nu sunt modificări.  
Pentru Comisia nr.2 domnul consilier Duţu Tudor are o 

propunere de înlocuire a d-lui Răzvan Popa cu dl. Lucian Pătraşcu.  
Pentru Comisia nr.3 domnul consilier Pă traşcu Lucian îl  

propune pe dl.Achim Silviu în locul d-lui Bunghiuz Marius ş i pe 
domnul Răzvan Popa în locul domnului Sovă iala Serban.  

Pentru Comisia nr.4 domnul consilier Pătraşcu Lucian o propune 
pe Anca Bertea în locul domnului Comşulea Eugen.  

Pentru Comisia nr.5  domnul Viceprimar Mihai Costel îl propune 
pe dl. Arnold Ungar în locul domnului Chifu Sergiu.  

Pentru Comisia nr. 6 domnul Pătraşcu Lucian îl propune pe dl.  
Marius Bunghiuz.  

La comisia nr. 7 nu este nici o modificare.  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, iar în urma 

votului a fost aprobat cu  23 pentru ş i 1 abţ inere (dl Ungar Arnold).  
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Punctul nr. 2 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din 

preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 585/2016 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 5, iar în urma 

votului a fost aprobat cu  unanimitate. 
 
Punctul nr. 3 
Proiect de hotărâre privind încheierea execuţiei bugetului 

local al Municipiului Braşov pe anul 2016 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru ş i o abţ inere (dl.  
Macedonschi).  

 
Punctul nr. 4 
Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent 

instituţii lor publice finanţate în anul 2017 din bugetul 
Municipiului Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru ş i o abţ inere (dl.  
Macedonschi).  

 
Punctul nr. 5 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 589/2016 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 6 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013 

privind aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 7 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 285/2016 

privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a 
Municipiului Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 8 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

H.C.L. nr. 202/2013, republicată,  prin care s-a aprobat 
Organigrama ş i Statul de funcţi i ale Teatrului „Sică Alexandescu”  
Braşov 

 
Domnul consilier Macedonschi Cristian este de părere că  

organigrama nu se poate schimba, dacă sunt procese pe rol ş i vine un 
conducă tor sau un director nou care are cu totul altă viziune.  

 
D-na Iulia Popescu – actriţă Teatrul Sică Alexandrescu: 
„Este vorba de anumite transformări ale anumitor posturi ale 

unor foşt i colegi de-ai mei care au fost daţ i afară în mod abuziv de 
către directoarea interimară a teatrului, acest lucru a fost sesizat în 
instanţă de către colegii mei, sunt nişte procese pe rol, care se 
desfăşoară,  în curând va fi soluţ ionată…,  de ce să  modificăm nişte 
posturi în organigrama teatrului, atâta timp cât acestea au fost sesizate 
în instanţă ş i există niş te procese pe rol.  

Dacă la  sfârş itul acestor procese se va constata că cei care au 
fost daţ i afară,  au fost daţ i afară în mod abuziv va trebui să reînfiinţaţ i 
acele posturi, pentru că asta va fi hotărârea probabil sau mai mult ca 
sigur a instanţei. Eu cer să se aştepte hotărârea instanţei în această  
situaţ ie, şi apoi modificarea, dacă va fi cazul a acestor posturi. Apoi e 
vorba aici nu numai de transformarea posturilor mai sus amintite, ci e 
vorba despre înfiinţarea unor noi posturi de şefi. Şefi, directori… ţ in 
să vă spun că noi în teatru avem 20 de actori angaja ţ i în momentul 
acesta. Deficit de posturi de actori sunt 24, cumulate în timpul anilor.  
Bun! De ce nu s-a cerut suplimentarea posturilor de actori cu 24 de 
actori, ca să  nu se mai plă tească colaboratori? Noi la toate 
spectacolele aproape avem colaboratori,  pentru că nu avem actori 
angaja ţ i.  Sunt atâ ţ ia actori care pot fi angajaţ i,  care îş i doresc să fie 
angaja ţ i în Braşov,  mai bine angajăm actori, la  ora actuală  
dumneavoastră  decât să cereţ i… cei care au cerut direcţ ia teatrului, să  
avem aşa, un post de director, un director artis tic, un director 



 10

economic, un şef de serviciu artistic pentru 20 de actori? Domnilor,  
avem trei directori ş i un şef pentru 20 de actori. Pentru ce? Sunt niş te 
bani care vin din bugetul local, sunt banii noştri,  ai contribuabililor,  
pentru ce să bugetăm nişte posturi care nu se justifică,  înţelegeam…”  

 
D-na Iulia Popescu – actriţă Teatrul Sică Alexandrescu: 
Deci revin, sunt un cetăţean al Braşovului, ş i vreau să continui ş i 

să termin acest punct de vedere. Nu înţeleg de ce nu se cer… ş i cine să  
ceară posuri? O doamnă care este director interimar? Dl. Primar 
Scripcaru, în Monitorul de Braşov, în luna decembrie, a declarat că va 
face concurs la Teatrul Sică Alexandrescu. Noi chiar am crezut ş i 
aşteptăm cu înfrigurare acest concurs, iată  că trece luna ianuarie, nu  
s-a întâmplat. Un nou director… bineînţeles că eu sunt s igură  că dl.  
Primar va face acel concurs până la urmă …”  

 
Domnul Primar George Scripcaru o asigură pe dna Iulia 

Popescu că se va face concursul pentru ocuparea postului de director.  
 
D-na Iulia Popescu – actriţă Teatrul Sică Alexandrescu: 
“Nu! Aşa cum trebuie a ţ i declarat în luna ianuarie că se va face! 

Iată că a trecut aproape luna ianuarie ş i nu s-a făcut! Ne puteţ i da o 
dată? Pentru că se lucrează la acest proiect de vreo trei luni!”  

Acestea fiind spuse, şt iu că această cerere a directoratului 
teatrului la momentul acesta, este vorba de doamna director interimar,  
a fost discutată într-o comisie de cultură,  comisia de cultură a  
Braşovului.  Nu ş t iu dacă domnii ş i doamnele care fac parte din această  
comisie, li s-a adus la cunoş t inţă tot ce am spus eu până acum. Nu şt iu 
dacă dânş ii au luat o decizie în cunoşt inţă de cauză! Sunt nişte 
transformări cel puţ in ciudate ale unor posturi care încă nu se şt ie 
dacă vor rămâne sau nu în această  organigramă ş i dacă instanţa va 
hotărî rămânerea lor în organigramă,  sau… ne punem în situa ţ ia ca 
peste câteva luni de zile să le reînfiinţaţ i?”  

 
Domnul consilier Macedonschi Cristian propune scoaterea 

acestui punct de pe ordinea de zi,  până la soluţ ionarea concursului…  
 
Viceprimar – dl. Mihai Costel :  
„Stimaţ i colegi, pe ordinea de zi se află organigrama ş i s tatul de 

func ţ ii la  toate instituţ ii le de cultură: vedem ş i la  operă,  vedem ş i la  
Teatrul Sică Alexandrescu, vedem şi la Teatrul Arlechino. Este o 
chestiune de func ţ ionalitate pe care aceste instituţ ii o propun 
autorităţ ii tutelare, în spe ţă Consiliului Local,  iar Consiliul Local 
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stabileş te oportunitatea acestei modificări a organigramei. Vă  
mulţumesc! Drept pentru care nu cred că ar fi oportun să retragem 
acest punct de pe ordinea de zi, ţ inând cont că  aceste instituţ ii,  având 
fie ş i un management interimar, ele ar trebui să funcţ ioneze!”  

 
 
Consilier – d-na Adina Donosă: 
“Aş  vrea să-i răspund doamnei cu privire la prima problemă  

ridicată de dânsa, în ceea ce priveşte propunerea de modificare de 
organigramă.  Dacă este propusă de un interimat, este perfect legală…  
Modificări de organigramă se pot face ori de câte ori se impune, se pot 
face, da? Aţ i invocat faptul că există acţ iuni în instanţă ale foşt ilor 
angaja ţ i.  În momentul în care va exista o sentinţă irevocabilă ş i se va 
dispune reangajarea acestor persoane, se va impune iar o modificare 
de organigramă”.  

 
Doamna Iulia Popescu continuă să  vorbească,  chiar dacă i s-a 

atras atenţ ia să se oprească. . . .  
 
Doamna consilier Donosă Adina : 
“Ce vreau să vă spun este că instanţa îş i va spune părerea, ş i 

dacă va exista o soluţ ie favorabilă pentru foşt ii angajaţ i,  conducerea 
de la acea vreme va dispune angajarea”.  

 
D-na Iulia Popescu – actriţă Teatrul Sică Alexandrescu: 
“Dar de ce să fie plăt iţ i trei directori pentru 20 de actori, îmi 

spuneţ i ş i dumneavoastră?”  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru si 2 împotrivă  
(dl.Macedonschi Cristian ş i dl Ungar Arnold). 

 
Primar - dl. George Scripcaru: 
„Noi o să  trebuiască să venim în Consiliul Local cu bugetul,  este 

foarte important ca să şt im care este structura la fiecare instituţ ie de 
cultură,  să dimensionăm bugetul cu acele creşteri salariale care sunt 
prevăzute de către Guvern în urmă toarea perioadă ş i de aceea este 
important ca aceste instituţ ii să aibă organigramele aprobate de către 
Consiliul Local, pentru ca Direc ţ ia Economică,  Serviciul Buget din 
cadrul Primăriei să vină în Consiliul Local, veţ i discuta aceste lucruri 
în cadrul comisiilor de specialitate din Consiliul Local referitor la 
acest aspect...  Organigrama se referă la o structură de personal ş i ce l 
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care conduce o instituţ ie de cultură,  are responsabilitatea ca pentru 
anul în curs să prezinte o organigramă,  ca dumneavoastră după aceea 
să aproba ţ i structura de buget, pe cheltuieli de personal... .  După ce 
intrăm în Consiliul Local cu bugetul, este firesc, ca o dată structurat 
bugetul pentru instituţ iile de cultură,  şi nu numai la teatru, noi va 
trebui să reluăm procedurile privind concursurile referitoare la 
instituţ iile de cultură la toate cele care astăzi au această problemă de 
rezolvat în afară de Teatrul Arlechino, e vorba aici ş i de Filarmonică,  
şi de Operă,  ş i de Teatrul Dramatic. Şi credeţ i-mă,  nu am nici un 
interes ca să nu reglementăm această  situaţ ie, prin organizarea acestor 
concursuri care trebuie să fie făcute şi le vom demara după această  
hotărâre. După ce venim ş i structurăm bugetul, lansăm concursul de 
manager la Teatrul Dramatic ş i la  Operă ş i la  Filarmonică.  E de  
discutat fiecare în parte, unul după altul, ca să nu intrăm într-o situa ţ ie 
de blocaj din punctul ăsta de vedere la toate aceste instituţ ii.  Asta e 
singura chestiune, am spus ianuarie, gândindu-mă că Guvernul va 
aproba bugetul la finalul lunii decembrie, vom intra cu un buget în 
luna ianuarie ş i o să fim cu lucrurile în regulă.  Vede ţ i dumneavoastră  
că nu avem în momentul de fa ţă bugetul aprobat la nivel de Parlament,  
ca să vedem la nivelul judeţului Braşov câţ i bani revin municipiului,  
ca să intrăm în Consiliul Local cu aprobarea bugetului pentru 
Municipiul Braşov. Despre asta este vorba, nu vreau să intru în dialog 
cu dumneavoastră,  am vrut să vă răspund, ca să vă lămuresc din toate 
punctele de vedere”.   

 
Consilier - dl. Macedonschi Cristian: 
“Atunci aş  avea eu un amendament,  să se menţ ină structura de 

până acuma!”  
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: 
“Dar s-a votat !”  
  
Punctul nr. 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Functionare al Teatrului „Sică Alexandrescu”  
Braşov.  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru si 2 împotrivă  (dl 
Ungar Arnold).  

 
 
 
Punctul nr. 10 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Teatrului pentru copii „Arlechino” Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de 

activitate al asistenţilor personali angajaţi  ai Direcţiei de Servicii  
Sociale Braşov, pe semestrul II 2016 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de 

activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale pe 
semestrul II 2016 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 13 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de 

activitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pe anul 2016 
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 14 
Proiect de hotărâre privind însuş irea Raportului privind 

acordarea serviciilor de asistenţă socială şi  utilizarea subvenţi ilor 
acordate de la bugetul local, de către asociaţi i şi  fundaţi i pe anul 
2016.  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru ş i o abţ inere (nu 
participă la vot dl. Consilier - dl. Ungar Arnold). 
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Punctul nr. 15 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de 

hrană pentru beneficiarii din cadrul Centrului de îngrijire de zi 
pentru copiii aflaţi în situaţii de risc ,,Astra”  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 16 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 114/28 

martie 2014 având ca obiect aprobarea modalităţii de acordare a 
creditelor bugetare din bugetul Municipiului Braşov, pentru 
finanţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân 
Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Domnul consilier Ungar Arnold întreabă cine mai finanţează  

acum acest serviciu, dacă nu se mai acordă subvenţ ii.   
 
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: 
“Finanţarea, în mod normal, se face de la bugetul local, dar mai 

sunt ş i alte finanţări, dar mai sunt ş i alte O.N.G. –uri .. . . . .” 
 
Punctul nr. 17 
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 6/15 ianuarie 

2016 având ca obiect stabilirea indicatorilor în vederea asigurării 
finanţării Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără  Stăpân 
Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi  a 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţi i “Amenajare Planetariu - Grădina Zoologică Braşov”  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 19 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi  a 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţi i “Amenajare interioară Casa Tropicală et. II şi dren 
exterior - Grădina Zoologică Braşov”  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 20 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

H.C.L. nr. 110 din 29 martie 2013 prin care s-au aprobat 
Organigrama ş i Statul de funcţi i ale Regiei Publice Locale a 
Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 21 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de 

onoare al Municipiului Braşov domnului inginer Filipescu 
Alexandru 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 ş i 7, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
Punctul nr. 22 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţi lor 

Unităţi i Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea 
Generală a S.C. Rial S.R.L. Braşov. 

 
Domnul Viceprimar Mihai Costel îi propune pe dl. Oprică Adrian 

Florentin ş i dl. Pătraşcu Lucian.  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 23 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţi lor 

Unităţi i Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea 
Generală a S.C. Tetkron S.R.L. Braşov 
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Domnul Viceprimar Mihai Costel îi propune pe dl. Mara Iulian 
şi dl. Pătraşcu Lucian.  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 24 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. 

- Schimbare de destinaţie din pasmanterie - conform C.F., în 
spital, Calea Bucureşti nr. 318 Braşov”  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  2 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 25 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. 

- Extindere subsol şi schimbare de destinaţie din subsol în spaţii  
servicii hotel (piscină,  salon, bar) şi realizare subsol 2 tehnic,  
str.Valea Lungă nr. 8, Poiana Braşov”  

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  2 ş i 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. 

- Construire locuinţă şi împrejmuire, str. Merilor f.n. Braşov”  
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  2 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 27 – RETRAS 
Proiect de hotărâre privind actualizarea sistemului 

informatic geografic - bancă de date geospaţială (GIS) Braşov 
 
Punctul nr. 28 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă  
drum, înscris în C.F. nr. 141161 Braşov, nr. cad. 141161 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr.  29 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă  
drum, înscris în C.F. nr. 145700 Braşov, nr. cad. 145700 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 30 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă  
drum, înscris în C.F. nr. 144363 Braşov, nr. cad. 144363 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 31 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă  
drum, înscris în: C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658; C.F. nr.  
110874 Braşov, nr. cad. 6659; C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad.  
6660; C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. vechi 6657 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
                    
Punctul nr. 32 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 2960/2016 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de Pădurariu Dan ş i  
Pădurariu Cristina 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 33 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1233/2007 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
având categoria de folosinţă  drum, donat de Bălan Lucian şi  Bă lan 
Mariana.  

 



 18

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1 ş i 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
Punctul nr. 34 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1234/2007 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
având categoria de folosinţă  drum, donat de Bălan Lucian şi  Bă lan 
Mariana 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 35 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 1759/2016 

şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
având categoria de folosinţă drum, donat de Farmache Cristian şi  
Farmache Mihaela 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1 ş i 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 36 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 

cuprinsă în H.C.L. nr. 619/2016 privind aprobarea încheierii 
contractului de închiriere dintre Biserica Evanghelică C.A. din 
România - Parohia Braşov, Municipiul Braşov şi Grădiniţa cu 
Program Normal nr. 37, pentru imobilul unde aceasta îşi  
desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Lungă nr. 63 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru ş i o abţ inere 
(dl.consilier Macedonschi nu participă la vot).  

 
Punctul nr. 37 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în 
anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată,  (introducere Pepinieră  
Silvică Noua şi abrogare poz. 315 - imobil str. Maior Cranţa nr. 3 
A, unde şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa nr. 33) 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 38 
Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinţei gratuite de 

către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a trei locaţii  
aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov pentru 
amplasare staţii de monitorizare a calităţi i aerului ş i a unei locaţi i  
pentru amplasarea unui panou electronic de informare a 
publicului asupra calităţii aerului 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1, 5 ş i 7, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 39 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în 

folosinţă gratuită a unor spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu 
nr. 52, către Asociaţia pentru Siguranţă Urbană  şi Mediere 
(A.S.U.M.) 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl.  
Ungar Arnold) ş i 3 abţ ineri (dl.Macedonschi Cristian, d-na Donosa 
Adina ş i dl.Şovă ială Şerban).  

 
Domnul consilier Ungar Arnold: 
“În primul rând, v-aş  ruga să ne spune ţ i,  dacă cunoaşte ţ i,  că văd 

că în materiale nu este, statutul acestei asociaţ ii ş i dacă asociaţ ia a 
făcut dovada că este de utilitate publică,  pentru că în materiale, aici,  
dumneavoastră,  argumenta ţ i,  cei care au făcut materialul, că pentru 
cele de utilitate publică,  nu şt iu ce şi nu şt iu cum. Dacă această  
asociaţ ie este de utilitate publică sau nu, ş i să-i vedem statutul, să  
vedem cu ce se ocupă,  pă i noi votăm aici că  prelungim ceva ce au şt iut 
alţ ii,  pă i eu dacă nu şt iu, n-am cum să votez. Aveţ i s tatutul ca să-l 
vedem? Dacă este de utilitate publică,  aia se face prin Hotărâre de 
Guvern, ş i eu nu şt iu dacă este de utilitate publică,  nu se face aşa de 
uşor de utilitate publică.  Pentru că dacă nu este declarată de utilitate 
publică,  noi votăm ilegal aici, eu vă  spun! Eu votez împotrivă,  fiecare 
răspunde pe ce votează,  dar eu îmi fac datoria să vă  spun,  că puteam 
doar să votez împotrivă ş i să nu spun nimic, ceea ce nu-i corect faţă de 
noi, pentru că suntem împreună  aici, patru ani, cel puţ in. Sau poate 
dintre colegi şt ie cineva cu ce se ocupă…”  
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Punctul nr. 40 
Proiect de hotărâre privind acordul împrejmuirii cu un gard 

despărţitor, pe două laturi, a imobilului situat în Braşov, str. Lunii 
nr. 2, solicitat de Bobârnac Gheorghe şi Bobârnac Maria 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 41 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

cooperare între Ministerul Sănătăţi i,  Primăria Municipiului 
Braşov, Consiliul Judeţean ş i Asociaţia Noul Spital Braşov 

 
   Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 42 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită că tre 

Agenţ ia de Protecţ ie a Mediului Sibiu, a terenului s ituat în Braşov, str.  
Turnului f.n.  

 
   Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1, 5 ş i 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 43 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren,  

situat în Braşov, Colţul Putinarilor f.n. 
 
   Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1, 5 ş i 6, iar în 

urma  votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Punctul nr. 44 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 289/2013 

pentru aprobarea achiziţionării, în condiţiile legii, de asistenţă  
juridică şi reprezentare în justiţie 

 
Domnul consilier Ungar Arnold: 
“Aici eu nu şt iu dacă dumneavoastră  aţ i citit această hotărâre pe 

care o completăm noi acum. Eu vă spun că m-am lovit de ea în 
instanţă ş i fiind mai sârguincios, aşa, am verificat cum ară tau celelalte 
hotărâri care aveau acelaş i obiect de activitate. Alte hotărâri care s-au 
dat până la această hotărâre, care  s-au dat în cursul procesului pe 
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care-l aveam eu, acelea erau limitate în timp ş i erau limitate în timp 
tocmai pentru că s itua ţ ia se poate schimba, că s-ar putea ca biroul 
juridic să se facă iar ce a fost. Şi mai mult decât atât, adică să se facă  
Serviciul Juridic, ş i atunci merg jurişt ii în instanţă ş i nu trebuie să mai 
plăt im milioane de lei la avoca ţ i,  aleş i pe sprânceană! Ei, această  
hotărâre s-a dat fără termen, ceea ce e contrar spiritului Ordonanţei de 
Urgenţă 26 care obligă să  documentezi ş i să întemeiezi foarte bine 
când faci un contract cu unul sau cu altul. Văd că ş i Curtea de Conturi 
a zis ceva, Curtea de Conturi de treaba asta cu termenul văd că nu s-a 
legat, treaba lor! Dar eu vreau să vă spun… să întreb cine semnează  
aceste contracte cun avoca ţ ii? Cine poate să-mi răspundă  cine 
semnează aceste contracte, că eu nu ştiu cine le semnează,  că asta nu 
s-a lămurit nici în instanţă atunci. Cine semnează contractele? Poate 
să-mi spună  dl. Primar cine le semnează? Dacă nu vor să-mi răspundă  
func ţ ionarii, vă întreb pe dumneavoastră”.  

 
D-na Dicu Maria: 
“Vă răspund, domnu’… contractele, conform Legii 51 ş i conform 

prevederilor legale în ce priveşte controlul financiar sunt semnate de 
către Primarul Municipiului Braşov, au viza de Control Financiar 
Preventiv ş i de că tre şeful Serviciului Contencios. Aceste contracte 
toate au fost verificate”.  

 
Domnul consilier Ungar Arnold: 
“Deci doamnă,  haide ţ i să vă citesc dintr-o adresă semnată de 

dumneavoastră,  că o am aici, da? A întocmit-o Valeria Mavrodin,  
vizată de dumneavoastră,  avizată de Paraschiv ş i aprobată de Primar.  
V-o pun la dispoziţ ie,  sau dacă vă  spun numărul,  puteţ i căuta. Aici 
spune aşa: contractele acestea… e  o poveste mai lungă,  zice: se 
semnează de că tre preşedintele de şedinţă în exerciţ iu al Consiliului 
local al Municipiului Braşov ş i reprezentantul legal al unităţ i i 
administrativ-teritoriale. Eu câte contracte am văzut, le-am văzut 
semnate numai de către Primar. Deci dumneavoastră  a ţ i spus una,  
aici, când ne-aţ i dat în scris, în anul 2013, e adresa 80.485/2013, acolo 
aţ i spus altceva, atunci ce să mai cred eu?”  

 
D-na Dicu Maria: 
“Şi vă rog să observaţ i ş i să citiţ i în totalitate Hotărârea 289, să 

verifica ţ i la ultimul articol pe cine însărcinează Consiliul Local să  
semneze aceste contracte”.  
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Domnul consilier Ungar Arnold: 
“Doamnă,  eu v-am citit din adresa dumneavoastră,  doamnă! Nu 

mă  lămuriţ i… nu mă luaţ i lua ţ i pe mine, nu face ţ i dumneavoastră  
facultate cu mine, că eu am făcut-o înaintea dumneavoastră! Deci 
adresa asta care aţ i semnat-o spune una, aici aţ i spus alta !”  

 
D-na Dicu Maria: 
“Preşedintele de şedinţă al Consiliului Local semnează  acţ iunile 

în instanţă în momentul în care acestea au ca obiect Consiliul Local”.  
 
Domnul consilier Ungar Arnold: 
“Deci să-mi spună cine semnează,  că dânsa a zis una, aici scrie 

alta! ş i ce am văzut eu prin instanţă e alta!”  
 
Consilier - dl. Ungar Arnold: 
„Şi vă mai spun un lucru, cu felul că se semnează aşa, haideţ i să  

vă  spun,  că n-am vrut să mai intru în amănuntele astea! O grupare de 
avocaţ i,  care erau pedeliş t i,  gruparea lor a luat 834.954 de lei, iar un 
traseist politic, care a trecut de la P.S.D. la PDL, fiind deputat, a luat 
745.461 de lei! Asta e treaba, domnilor!”  

 
Viceprimar – dl. Mihai Costel: 
“Proiectul de pe ordinea de zi care v-a fost înaintat este o 

completare la un H.C.L. ca urmare a recomandărilor făcute de Curtea 
de Conturi, ca urmare a controlului.  Ceea ce noi am propus astăzi ş i-
am venit în fa ţa dumneavoastră,  nu facem nimic altceva decât să  
completăm această hotărâre de consiliu cu ce ne-a spus Curtea de 
Conturi. Cred că această discuţ ie o facem într-un mod inutil ş i cred că  
fiecare dintre noi mai avem ş i altă treabă.  Mulţumesc!”  

 
Domnul consilier Ungar Arnold: 
“Eu mai am de făcut o propunere,  n-am terminat! Eu propun ca 

această hotărâre să fie limitată în timp, la un termen de şase luni, că  
doar noi ne vedem aici tot t impul ş i  putem să limităm, că poate între 
timp se angajează jurişt i care costă mai puţ in ş i sunt mai eficienţ i!”  

 
Domnul consilier Ungar Arnold: 
“Dar vă rog să nota ţ i în procesul-verbal propunerea mea ca 

aceste hotărâri, de genul acesta, să fie limitate în timp”.  
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   Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisia  1 ş i 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru ş i 2 voturi 
împotrivă (Macedonschi Cristian ş i Ungar Arnold).  

 
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  
 


