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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  24 februarie  2017 
 
         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a  
fost convocată pentru data de 24 februarie 2017, orele 10:00, în sala  
de şedinţe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunţul de  
şedinţă fi ind postat pe site-ul instituţiei şi publicat în ziarul 
“Transilvania Expres” în  data de  18-19 februarie 2017. 

 Doamna Secretar al Municipiului Braşov –  Paula Pitiş face  
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezen ţi 26. Absentează  
dl.  consilier Şovă ială  Şerban.  
          Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri  
valabile.   
 
 Domnul consil ier Ungar Arnold  face o declaraţie politică.  Ş i   
spune de ce o să facă cât mai rar interpelări, pentru că  dânsul face o 
interpelare Primarului şi răspund funcţionarii.  Ori  dânsul nu 
interpelează  func ţionarii,  pentru că unii i-au fost  subalterni şi le  
cunoaşte capacitatea intelec tua lă  şi profesională şi  crede că obligaţi de  
împrejurări,  vorba cronicarului “cum e omul sub vremi” ,  se descalifică  
dându-i nişte răspunsuri de doi bani. Iar unii dintre ei chiar au ajuns 
profesori la facultate pe comunicare ş i dau răspunsuri care nu le  
aparţin ca intelect.  

Declaraţia politică de astăzi se referă  la următorul aspect:  
“Noi, care suntem vechi în administraţia asta, eu sunt de 25 de 

ani, tot t impul ne-am plâns că partidul de la Guvernare, indiferent că  
era P.S.D., că  era P.N.Ţ. ,  că era liberal, politizează administraţ ia. Tot 
timpul ne-am plâns, şi  când am ajuns la putere am făcut la fel. Acum 
avem unul care se plângea când candida pentru funcţia de Primar că  
vrea să facă şi să dreagă,  avem tot programul lui, plus ce a declarat în 
public, că  toate sunt înregistrate, acuma vedem că de când a ajuns 
viceprimar politizează unde poate şi el.  Adică a numit un director 
general interimar la R.A.T., prin metode legale, bineânţeles, frumos,  
că toate se fac legal, toate politizări le în România s-au făcut legal.  A 
numit unul din partidul lui, ăsta e domnul viceprimar, de fa ţă  aici, 
care răspunde de R.A.T. Şi  acuma mă întreb eu ce vom face propuneri  
azi aici, iar niş te oameni pentru R.A.T.prin diferite comisii şi  
comitete, vorba lui Caragiale, tot politic îi numim? Că  dacă facem aşa, 
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să ni se spună.  Eu n-am pe cine propune politic, că  nu mă ocup de aşa 
ceva, şi nu m-am ocupat nici când eram în funcţi i mai mari decât 
dânsul în judeţul ăsta, n-am propus politic oameni, probabil că de-aia  
n-am avansat, că nu m-a mai susţ inut nimeni, că trebuia să avansez, iar 
partidul meu s-a dus de râpă,  că n-a făcut chiar aşa cum se face acuma. 
Acum îi numim politic, să ni se spună , şi atunci să nu mai venim aici  
să pierdem vremea, să votăm, să  facem, d-le, suntem de acord, zice  
dânsul e dictator pe R.A.T., să  facă R.A.T.-ul să  meargă  ca lumea,  
domnule, n-avem nimic împotrivă! Pentru că asta e o situaţie clară,  
care o ştiţi to ţi,  dar unii tac pentru un motiv, alţii tac din alt motiv. Să  
nu fie motivul care-l aud eu: că  unul care are dosare penale a bătut  
palma cu alţii care au dosare penale mai multe. Eu când voi avea  
probe pe treaba asta, să ştiţ i că ies în presă,  şi nu numai în presa  
locală ,  ies în presa naţ ională  şi am eu grijă  să o dau la  opinia publică  
internaţ ională,  pentru că noi ieşim în stradă  ş i demonstrăm …… .unora, 
şi facem aici ca să zicem că suntem în opoziţie cu ăia care au făcut nu 
şt iu ce ordonanţe şi facem mai rău ca ei. Păi măcar s-o spunem, că  
atâta pot să  fac, să  spun, deocamdată! Va veni vremea când vom putea  
face mai mult, ş i să şti ţi că  nu mă dau în lături să  fac mai mult! Chiar 
dacă nu mai sunt de vârsta celor care au ieşi t în stradă,  şi nu mai am 
vârsta când ieşeam eu în stradă,  în ’90. Deci asta ar f i prima parte a  
declaraţiei politice.  

A doua parte a declaraţiei politice se referă  la următorul fapt:  
to ţi care citi ţi, că aici sunt numai cititori,  mai puţin scriitori,  afară de  
domnul Macedonschi, care toată ziua scrie pe Facebook, to ţi aţi citi t  
despre marile crime făcute de comunitatea germană din România în 
decursul secolelor, iar eu ca membru în Forumul Naţional German,  
fără a avea  mandat de la conducerea centrală a forumului, pentru că  
conducerea forumului democrat german e la Sibiu, ăia nu mi-au dat 
nici un mandat, dar nici nu m-au consultat în replica pe care mi-au 
dat-o, o replică din punct de vedere istoric greşită fundamental, în 
sensul că  încercând să apere poziţia care au descris-o acolo, au spus că  
perioada 1940 –  1944…  Au făcut o mare greşeală din punct de vedere  
istoric, şi au afirmat că perioada 1940 –  1944 a fost o perioadă fascistă  
din istoria poporului român, ceea ce este o gravă greşeală din punct de  
vedere istoric, de care eu,  ca om care chiar în perioada aia am studiat-
o foarte bine, şi cine a mai fost pe la mine prin casă,  văd că unul care  
a mai fost  nu-i  aici, ştie  că am un perete de-ăla plin numai cu căr ţi  
despre perioada aia, vă pot spune că în istoria poporului român n-a  
existat o perioadă fascistă,  a fost dictatura militară a mareşalului Ion 
Antonescu, un om de toată  stima şi tot respectul, pentru anumite fapte, 
şi un om condamnat pe drept pentru crimele făcute împotriva evre ilor,  
dar n-a fost perioadă  fascistă! Ş i eu vă spun un lucru, ve ţi citi că de-
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acum o să mă ocup eu de treaba asta, în locul celor de la Forumul 
Democrat German, din conducerea centrală,  să dau o replică  
argumentată  la acuzaţ iile care se aduc saşi lor că  ar fi luat casele la  
evrei ş.a.m.d. Eu nu şt iu dacă tot Braşovul ăsta, cunoaşte ţi to ţi Centrul 
Vechi, tot Centrul Vechi a fost construit de saşi, n-a fost construit nici  
de evrei, nici de români şi nici de unguri. Şi  dacă şi-au recuperat nişte  
case, au luat înapoi casele pe care  le-au luat samavolnic naziştii ş i    
le-au făcut proprietatea lor, la  fel cum au făcut comunişt ii.  Păi în 
sediul S.R.I. de azi, e vila Popovici, pe care a luat-o statul comunist şi  
a câştigat-o unul înapoi, şi acum ăla care a câştigat-o să nu se mute  
acolo, că vezi Doamne a fost securitatea pe vremuri acolo. Deci eu am 
făcut precizarea asta pentru că noi aici am fost aleşi nu numai să ne  
ocupăm de administra ţie şi să  scriem toată ziua prin ziare despre  
Scripcaru. Apropo, colaborarea cu ziarul respectiv am încetat-o, iar cu 
Scripcaru nu mai am ce să sc riu, că am scris tot ce şt iam despre el. Nu 
vreau să amintesc mai multe, pentru că dacă îmi amintesc prea multe,  
poate îşi aminteşte şi el,  că şi el mă cunoaşte de 30 de ani, la fel cum 
îl cunosc ş i eu. Şi-atunci nu mai scriu despre Scripcaru,  acum o să  
scriu despre cel care a politizat administra ţia locală,  domnul 
Viceprimar, sunt multe de scris şi acolo.Vă mulţumesc!”  
 Domnul consil ier Macedonschi Cristian: 

“Da, eu am cinci puncte de interpelare, nu le-am făcut scrise, că  
am o mică problemă,  dar primul punct este o cerere pe care o am către  
executiv, să i se dea un te lefon mobil domnului Gantz, Miklos Gantz,  
care în calitatea lui de city manager,  nu are un telefon mobil. Am avut 
o problemă,  nu funcţiona un iluminat la o trecere de pietoni, la  
Spitalul Judeţean, am vrut să sesizez, normal, imediat, f iindcă  am avut 
atâtea accidente mortale în Braşov, şi n-am reuşit să dau de el. M-am 
întâlnit din greşeală  cu dânsul alaltă ieri şi mi-a zis că el nu mai deţine  
telefon mobil. Păi cum e posibil ca un city manager să  nu poată să f ie 
contactat? Vă rog frumos să notifica ţi să-i facem un contract de  
telefonie mobilă,  prin care să  putem să-l contactăm, pentru că şi noi 
avem telefoane mobile ş i putem fi contactaţi  de cetăţeni tot timpul.  
Ăsta e primul punct.  

 Al doilea punct că tre Direcţia de Sport, aş dori o si tuaţ ie a  
folosirii Săl ii Sportului, ce asociaţii,  ce organiza ţii folosesc sala  
sportului în scop sportiv, când şi  dacă şi cât se plăteşte pentru 
util izarea să lii sportului.  

Punctul 3 –  clădirea corpului E a Liceului Iohannes Honterus 
este în proprietatea municipalităţii.  Sunt mari probleme acolo, există  
şi sesizări a părinţ ilor, la unele au primit răspuns, la altele n-au primit  
răspuns referitor la siguran ţa e levilor de acolo, în caz de incendiu, dar 
mai există o problemă foarte mare acolo, a început să cadă tencuiala  
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cu bucăţi de perete. Chiar vre ţi să  moară copiii noştri acolo? Este 
proprietatea noastră,  trebuie să  facem tot ce ne stă  în putinţă  s-o  
refacem.  

Numărul 4 –  ştiţi de excedentul bugetar, cred că  nu mai trebuie  
să vă zic, cele 50 şi ceva de milioane de Euro, eu aş avea, din punctul 
meu de vedere, dar şi din partea Forumului German, nişte puncte  
importante care trebuie să le  luăm în calcul, pentru bugetare, o dată  
aeroportul Braşov e unul din dezvoltările de infrastructură cele mai 
importante, poate proiectul secolului al Braşovului, şi e important să  
şt im ce se mai face cu parteneriatul public între Municipiul Braşov,  
Consiliul Local şi Consiliul Jude ţean, şi să intrăm sigur ş i în 
cofinanţare, să bugetăm din execedentul nostru bugetar. Doi –  să  
restaurăm centrul istoric, f iindcă e păcat, suntem oraşul turist ic  
numărul 1 din ţară,  şi  nu suntem în stare să  ne restaurăm clădirile, nici  
măcar ale noastre, şi vorbesc aici despre clădirea de pe Republicii,  
colţ cu Michael Weiss, unde un fost  primar, dl. Schel, chiar a avut 
biroul acolo, e vorba de clădirea Bancorex, cred că e cazul s-o  
restaurăm, nu s-o ţinem învelită  de parcă ar f i cristă  de Braşov, da? În 
plus, să facem şi un studiu pentru un centru expoziţional la Rulmentul,  
Braşovul are o zonă centrală,  are cazări extrem de multe, şi suntem 
predestina ţi pentru un centru expoziţional. Dacă  ne facem aeroportul,  
dacă facem infrastruc tura, trebuie să  creem şi atractivitate economică  
şi un centru expoziţional la Rulmentul ar f i predestinat pentru 
dezvoltarea Braşovului din punct de vedere economic, iar dacă tot 
dezvoltăm în zona Rulmentul mai mult, şi Tractorul, trebuie să  
rezolvăm problema de trafic. Avem o problemă majoră de trafic, 13 
Decembrie este blocat, gândiţi-vă când se vor da în folosinţă  toate  
dezvoltările de locuinţe, Tractorul se va bloca şi mai mult, deci cred  
că,  trebuie să găsim o soluţie, de rezolvare a traficului acolo. Iar 
ultimul punct este o problemă organizatorică aici, n-am primit răspuns 
la interpelarea referitoare la contractele de deszăpezire. Aţi văzut ce  
probleme am avut anul acesta cu deszăpezirea, nici acuma, nici cu 
căldura asta nu s-a rezolvat deloc, poate domnul Gantz după ce îşi  
termină discu ţia, să îşi noteze, vreau contrac tele de deszăpezire, să  
văd de ce nu s-a făcut ce trebuia făcut.” 
 

Domnul consil ier Bunghiuz Marius:  
“Un număr de cetăţeni din cartierul Schei, şi mai exact de pe 

strada Piatra Mare, m-au sesizat şi mi-au spus că doresc nişte locuri de  
parcare. Au avut, strada s-a reparat şi nu s-au mai tras dungile pe 
asfalt, nu mai ştiu unde să stea, cum să stea, oamenii doresc să  
plătească , doresc să-şi facă abonamente, dacă se poate rezolva, ar f i  
minunat” .      
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 Domnul consil ier Tărăbu ţă  Dumitru: 
“Aş avea două  puncte în atenţia Administraţ iei Primăriei,  după cum 
am observat în oraş,  probabil şi dumneavoastră circulaţ i foarte mult, 
trecerile de pietoni sunt foarte slab iluminate. Dacă  vă dau câteva  
exemple, la Gemenii sau în Tractorul sunt distanţe mari de la trecerea  
de pietoni până la iluminat, deci nu se vede noaptea trecerea de 
pietoni cu maşina şi rugămintea mea ar fi ca aceste treceri de pietoni 
să fie iluminate corespunzător. A doua problemă, tot pentru trecerea  
de pietoni, v-aş propune să demaraţi acest proiect cu butonul de 
semafoare, pentru a putea disciplina atât şoferii,  cât şi pietonii,  mai 
ales acolo unde străzile au mai mult  de două benzi pe sensul de mers.  
Pentru că este o degringoladă  în trafic, deci nu mai dau prioritate unul 
altuia. Deci v-aş ruga să demarăm acţiunea cu acele butoane ş i cu 
acele semafoare” .  
 
 Domnul consil ier Pătraşcu Lucian: 
 “Da, eu am o singură interpelare, doresc să vă aduc la cunoştin ţă  
faptul că pe strada Dr. Ioan Cantacuzino, care se află în imediat  
apropiere a Şcolii nr. 5, în fiecare zi de luni, între orele 7 şi 8 
diminea ţa, locuitorii din zonă îşi scot pubelele de gunoi în fa ţa  
porţilor, pe singurul trotuar existent,  şi care este foarte îngust. În acest  
interval orar între 7 şi 8 dimineaţa, pe strada Dr. Ioan Cantacuzino 
circulă foarte mul ţi elevi, studenţi,  profesori, părinţi,  şi care din 
păcate nu pot merge pe singurul tro tuar existent şi îngust, din cauza  
pubelelor de gunoi existente deja, aceşt ia f iind nevoiţi să circule pe  
carosabil,  punându-şi via ţa în pericol, din cauza traficului existent în 
zonă.  Prin urmare propun să se schimbe intervalul orar de ridicare a  
gunoiului menajer de pe strada Dr. Ioan Cantacuzino, şi  din păcate pe  
strada respectivă  nu există nici o trecere de pietoni. În aceste situaţi i  
se află şi străzile Sitei şi strada Dr. Victor Babeş din Braşov”.   

 
* 

Aprobarea ordinii de zi a şedinţei 
 
Se supune la vot ordinea  de zi  iniţială cu 58 puncte (un punct a fost  
retras)  şi se aprobă cu unanimitate.  
 
 
 
 
 
 



 6

Punctul nr. 1   
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 386/2004, 

referitoare la înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de 
organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Braşov 
 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 3 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat  cu unanimitate.  
 

                                  Punctul nr.  2 
Proiect de hotărâre privind decontarea din bugetul local al 

Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului 
cu Program Sportiv Braşov, în perioada 1 ianuarie - 30 august 

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. 3  - RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a indicatorilor de performanţă  ai Regiei Publice 

Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pe anul 2017 
 

Punctul nr. 4 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 207/26.05.2016, 

republicată , prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de 
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Braşov 
 

 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. 5   
Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a 

preţului de referinţă  a masei lemnoase ce se valorifică  din fondul 
forestier proprietate publică  a Municipiului Braşov 

 
 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 6 
Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii studiului de 

fezabilitate aferent realizării obiectivului de investiţ ii “Construire 
creşă  în Braşov, în zona Astra”  
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 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
Punctul nr. 7 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 115/2014, 
privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreţinere a 

câinilor fără stăpân revendicaţi ori adoptaţi la distanţă,  cazaţi în 
Adăpostul aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără  

Stăpân  Braşov 
 

 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

  
                                 Punctul nr. 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Teatrului pentru Copii „Arlechino” 
Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 9   
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.                           

nr. 660/21.12.2015, privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat  cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 10   
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind 

servicii le sociale la nivelul Municipiului Braşov pe anul 2017 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 11   
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Căminul 
pentru Persoane Vârstnice”  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 

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

servicii le sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice, pentru anul 2017 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi  5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 13   
Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 

întreţ inere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru 
Persoane Vârstnice, pentru anul 2017 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 14   
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru 

serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro 
pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2017 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 15   
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate de 

beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Centrului de tip Respiro 
pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2017 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 
                                Punctul nr. 16 

Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al serviciului social  “Adăpostul de 

noapte” 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr. 17   
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru 

serviciile sociale furnizate în Adăpostul de Noapte, pentru anul 
2017 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
Punctul nr. 18   

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al ”Centrului de Zi de Informare şi 

Consiliere pentru Persoane fără  Adăpost”  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 19   
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru 

servicii le sociale furnizate în Centrul de Zi de Informare şi 
Consiliere pentru Persoane fără  Adăpost, pentru anul 2017 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 20   
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru 
servicii le sociale furnizate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane 

fără  Adăpost, pentru anul 2017 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
                                Punctul nr. 21 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorate de 
beneficiarii servic iilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial 

pentru Persoane fără  Adăpost, pentru anul 2017 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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                               Punctul nr. 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului social de zi , ,Centrul de zi 
de socializare şi petrecerea timpului liber (tip Club) pentru 

persoane vârstnice”  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
                              Punctul nr. 23 

Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru 
servicii le sociale furnizate în cadrul „Centrului de Zi de 

socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club)” ,  pentru anul 
2017 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
Punctul nr. 24   

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social de zi , ,Centrul de Zi 

de Asisten ţă  şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice”  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi  5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 25   
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru 
servicii le sociale furnizate în cadrul “Centrului de Zi de Asistenţă  

şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice” ,  pentru anul 2017 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 26 
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei zilnice datorate 
de beneficiarii serviciilor sociale oferite în cadrul “Centrului de Zi 

de Asisten ţă  şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice”  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr. 27 
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din cadrul “Centrului de zi de 
Asistenţă  şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice” 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 28   
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului social , ,Unitatea de îngrijire 
la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice” 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 29   
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru 

servicii le sociale furnizate în cadrul Unităţii de Îngrijire la 
Domiciliu, pentru anul 2017 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 30   
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate de 
beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul “Unităţii de 

Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”  
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 31   
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru 
servicii le sociale furnizate în cadrul “Centrului de îngrijire de zi 

pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra” ,  pentru anul 2017 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisii le 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr. 32   
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 573/2012, 
republicată , privind aprobarea actualizării tarifelor pentru 

activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, 
pe raza municipiului Braşov 

 
Comisia 1 a avizat cu următorul amendament “Societăţ ile,  

operatorii de salubrizare şi  administratorul depozitului să  prezinte în 
şedinţa Consiliului Local din luna martie 2017 un plan privind 
reducerea canităţ ii de deşeuri depozitate”.   

Comisiile 5 şi 6 au avizat.  
 
Consil ier - dl. Macedonschi Cristian:  
“Da, deci ca să înţeleagă şi cetăţenii , aici este vorba de o mărire  

de… a costului de deşeuri cu 30%, poate şi din cauză că  cineva nu şi-a  
făcut temele de casă.  E vorba să reducem tona de depozitare, e vorba 
să colectăm şi nu pot să  fiu de acord cu acest punct şi propun 
scoaterea lui de pe ordinea de zi până când avem un punct de vedere a 
unei strategii de reducere a deşeurilor, a unui punct de vedere de ce nu 
s-au redus depozitarea de deşeuri  până acuma, de ce nu s-a folosit  
gazeificarea, care este existentă şi funcţională  la noi în Braşov şi un 
punct de vedere a Curţ ii de Conturi dacă sunt de acord să  preluăm noi 
din excedentul bugetar aceste costuri, fiindcă nu poate să  f ie  
cetăţeanul de vină că executivul şi cei care colectează…  nu, cei  care  
depozitează groapa de gunoi nu-şi fac treburile aşa cum trebuie.  
Mulţumesc frumos!”  

 
 
In urma votului a fost aprobată  cu 16 voturi pentru, 9 ab ţineri  

(dl. Ungar Arnold) şi 1 vot împotrivă  (dl. Macedonschi Cristian). 
 

Punctul nr. 33 
Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare 
pentru Vila Katharina amplasată  pe str. Poarta Schei nr. 20, către 

S.C. Coronensishomes 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. 34 
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de 

selecţie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C.RATBV 
S.A. 
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Domnul viceprimar Mihai Costel: 
“Aş dori să fac propuneri pentru membrii comisiei din partea  

Autorităţii Tutelare, dl. Oprică  Adrian, d-na Ferghete Carmen, dl. 
Pătraşcu Lucian, dl. Toro Tamas şi dl. Neacşu Alexandru”. 

 
Domnul consil ier Ungar Arnold: 
“Vă rog să notaţi motivul pentru care sunt împotrivă , exact ce-

am spus de clasa politică , se politizează toată  afacerea!”  
 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru şi două împotrivă (dl. 
Macedonschi Cristian şi dl. Ungar Arnold) 
 
 

Punctul nr. 35 
Proiect de hotărâre privind propunerea de candidaţi în vederea 

numirii membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al 
Societăţii R.A.T. BV S.A. 

 
Domnul consilier Pătraşcu Lucian îl propune pe dl. Marius  

Coste.  
Domnul Viceprimar Mihai Costel: “Îl propun pe dl. Liviu 

Diaconu, actual membru al C.A.-ului, pe dl. Gabriel Antohe şi pe dl. 
Şerban Liviu, iar din partea Autorităţ ii Tutelare pe dl. Mircea Marin”.  
 Doamna consilier  Donosa Adina: 
 “Pentru propunerile acestor persoane , aş vrea, aşa cum a solicitat  
şi colegul Şerban Şovăială  acum câteva şedin ţe, să f ie prezenta te  
aceste persoane, să ne spună ce îi recomandă,  un mini CV…” 
 Domnul Viceprimar Mihai Costel: 
 “După cum am subliniat mai devreme, propunerile pe care le-am 
făcut sunt actualii administratori pe care tot noi i-am votat pe Legea 
31, sunt cei care sunt nominalizaţ i în statut, iar în momentul acesta ne  
aflăm, prin hotărârea pe care am adoptat-o mai devreme, în 
desfăşurare de procedură pe 109. Drept pentru care, pentru a nu bloca  
funcţionalitatea acestei institu ţii,  ţinând cont că mandatul actuali lor 
administratori expiră pe data de 20 martie, trebuie să-i  desemnăm 
provizoriu, pentru că aşa prevede legea. De aceea, propunerile mele au 
fost…  cele trei persoane sunt actuali i administratori.  Cred că  despre ei 
am mai discutat, ş i au fost prezentaţi.  Iar în ceea ce priveşte dl.  
Mircea Marin, este reprezentantul Autorităţi i Tutelare şi este  
directorul de la Serviciul Public de Termoficare”.  
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D-na Consilier Donosa Adina: 
 “Eu nu am contestat temeiul legal, am spus doar să f ie prezentate  
aceste  persoane, atât! Spre exemplu, nu ş tiu cine este Liviu Diaconu,  
nu ş tiu nici Şerban Liviu…” 

Dl. Consilier Macedonschi Cristian: 
“Eu îl propun pentru o bună func ţionare în continuare şi a  

continuării strategiei de până acuma de modernizare a R.A.T.-ului, pe  
dl. Cristian Radu, fostul director!”  

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian anunţă cele  
şase propuneri.  

Dl. Consilier Ungar Arnold: 
“Domnu’ Preşedinte, numai o clipă! Colega mea a pus o întrebare  

bună! Dacă noi am făcut o greşeală,  care…  cel puţin eu mi-o asum, ca  
şi greşeală,  că am votat atunci fără să  ştim pe cine votăm, şi nu l-am 
ascultat pe Şovăială,  care probabil că sim ţea el ceva, că ăsta are un 
nas mai fin ca mine, că  e mai educat pe sim ţurile astea, totuşi,  ar  
trebui să avem un CV al acestor oameni, că dacă i-am votat atunci aşa,  
pe NV, acuma ne-am deş teptat ş i noi! Că  eu am mers pe bună  credin ţă,  
dar de bună credinţă m-am vindecat după două săptămâni de consil ier 
local! Eu aş vrea să  văd cine sunt ăştia, cine-i recomandă! Ce-i  
recomandă acolo, în afară de carnetul de partid? Păi pe vremea 
comunismului era tot aşa, dacă nu erai membru de partid, nu erai bun 
nici de director adjunct de şcoală , că  ştiu cum a fost! Acuma iar facem 
aşa?”  
 Consil ier –  d-na Donosă  Adina: 
 “Eu chiar vreau să votez acest proiect, dar vreau să ş tiu cine  
sunt, două  cuvinte, că  e jurist,  că e economist, că are 20 de ani…”  
 Viceprimar –  dl. Mihai Costel:  
 “Domnul Gabi Antohe este prezent, vă poate spune dumnealui 
câteva cuvinte.. .”  
 Dl. Gabriel Antohe: 
 “Bună ziua! Numele meu este Gheorghe Gabriel Antohe, am fost 
numit în data  de 21 decembrie în Consiliul de Administra ţie la R.A.T.  
BV S.A., la societate, şi în data de 3 februarie în func ţia de director 
general la societate. Am ascultat cu interes discuţi ile ş i mai ales 
declaraţia domnului Ungar. Este foarte semnificativ că  întâi a găsit de  
cuviinţă domnul Ungar să mă  acuze că aş f i un politruc şi-s foarte  
deranjat de treaba asta, altora nu le-am răspuns, dar faţă de Consiliul  
Local am un mare respect şi mă bucur că am ocazia să vă  răspund. Nu 
am legătură  cu polit ica, nu am făcut niciodată politică  decât anul 
trecut, consider că a fost o experienţă fericită,  nu mai sunt membru de 
partid, dar mă deranjează că nimeni nu s-a obosit să  citească  CV-ul 
meu şi de-abia după ore de şedinţă se discută despre CV-uri, după 
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acuzaţi i.Vă spun foarte scurt CV-ul: în domeniul acesta al  
administrării de firme lucrez de mai mult de 24 de ani, timp în care am 
activat la SIF Transilvania, unde am fost în circa 40 –  50 de consilii i  
de administraţie,  în toată ţara, în toate domeniile de activitate ş i  
undeva…  nu ştiu, peste 100 de adunări generale, unde coordonam 
activitatea. Sunt economist, am terminat Cibernetica, asta e meseria  
mea, de a administra firme, mai am şi  alte activităţi  profesionale,  
bursă,  evaluare şi al tele, care poate că în acest context contează mai 
pu ţin, sunt acreditat pe toate zonele, pe partea de accesare fonduri  
europene, şi asta am făcut dintotdeauna. Din câte cunosc eu, permiteţi-
mi să nu fiu deloc modest sau puteţi să spune ţi altfel, în judeţul 
Braşov nu mai există nimeni cu experienţa asta a mea. Nu am avut 
niciodată nici o reclamaţie, nici un proces, nici o învinuire, de vreun 
fel sau altul, la vreuna din firmele la care am fost”.  
  
 Consil ier - dl. Ungar Arnold: 
 “Domnu’ preşedinte, numai o vorbă  să-i spun! Eu nu v-am acuzat 
că aţi fost sau nu politruc! Pentru că  hai să ne uităm în dictionar, aia e  
o treabă gravă  să fii politruc! E grav în sensul ca experienţă politică! 
Eu nu v-am acuzat de aşa ceva! Ş i eu de fapt nu v-am acuzat cu nimic,  
eu doar am constatat ce am citit pe ici pe colo. Şi o să continui să  
citesc, fiţi linişt it!”  
   
 Viceprimar –  dl. Mihai Costel:  
 “Domnul Liviu Diaconu este de profesie jurist,  iar  cealaltă  
propunere, domnul Şerban Liviu, este de profesie inginer. În primul şi  
în primul rând s-a avut în vedere în aceste propuneri să f ie în aceste  
consil ii de administraţ ie o persoană specializată  pe partea tehnică,  o  
persoană specializată pe componenta juridică şi o persoană  
specializată din domeniul economic. Cealaltă propunere pe care am 
făcut-o, cea de a patra, este, după cum am spus şi mai devreme, dl. 
director Mircea Marin, de la Serviciul Public Local de Termoficare ş i  
este reprezentantul din partea Autorităţ ii Tutelare. Acestea sunt doar 
propuneri de candidatură.  Mai departe, A.G.A. va decide dacă  va  
aproba sau nu aceste propuneri  pe care Autoritatea Tutelară,  în speţă,  
Consil iul Local, le face ca  şi propuneri. Pentru o perioadă de 
provizorat de patru luni de zile, cum prevede legea, noi să avem 
timpul necesar să asigurăm func ţionalitatea în ceea  ce înseamnă  
managementul acestei  societăţ i,  şi totodată să putem să îndeplinim 
condiţiile prevăzute de lege, şi să  numim aceşti administratori pe 
procedura stabil ită  de OUG 109, care astăzi am declanşat-o prin 
hotărârea de consiliu local pe care am aprobat-o cu dumneavoastră mai 
devreme. Mulţumesc!”  
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 Se votează nominal: 
 
Dl. Gabriel Antohe - 24 voturi pentru, 1 împotrivă (dl. Ungar Arnold), 
1 ab ţinere (dl. Macedonschi Cristian). 
 
Dl. Liviu Diaconu - 25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl.Ungar 
Arnold).  
 
Dl. Liviu Serban - 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Ungar 
Arnold), 1 vot ab ţinere (dl. Macedonschi Cristian) 
 
Dl. Mircea Marin - 25 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Ungar 
Arnold).  
 
Dl. Marius Coste - 25 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Ungar 
Arnold).  
 
Dl. Radu Cristian - 2 voturi pentru (dl. Ungar Arnold şi dl. 
Macedonschi Cristian), 1 vot ab ţinere (Toro Tamas), 23 voturi 
împotrivă .  
  

Punctul nr. 36   
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.Z. - 

locuinţe colective cu regim de înă lţime D+P+11E  şi parcări, 
Braşov, str. Stadionului nr. 15” 

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisii le 2 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 37 
Proiect de hotărâre privind revocare H.C.L. nr. 396/2016, privind 

„Modificare H.C.L. nr. 240/2015 - P.U.D. Construire clădire 
birouri, împrejmuire teren şi organizare şantier, str. Rozelor nr. 1, 

Braşov şi HCL nr.240/2015  prin care s-a aprobat  documentaţia  
PUD Construire clădire birouri, împrejmuire teren şi organizare 

de şantier str. Rozelor nr. 1 Braşov 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisii le 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr. 38   
Proiect de hotărâre privind documentaţia „P.U.D. - Construire 

clădire birouri, împrejmuire teren şi organizare şantier, str. 
Crinului f.n.” 

 
Consil ier –  d-na Donosa Adina: 
“Aici aş avea doar o observaţ ie, am verificat în planşa care a stat  

la baza emiterii  avizului Comisiei  de Circulaţie, pentru o clădire de 
birouri cu parter ş i două  etaje sunt prevăzute doar şase locuri de 
parcare. Eu cel puţin consider că sunt foarte-foarte puţine. Nu ştiu 
cum a gândit comisia de circulaţ ie sau dacă cineva din executiv ne  
poate da nişte informaţii suplimentare”.  

 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisii le 2 şi 5, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

              Punctul nr. 39 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - 

Construire două  case cuplate, str. Merilor f .n., Braşov” 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisii le 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

                              Punctul nr. 40 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - 

Construire service auto, B-dul Griviței nr. 1W Braşov” 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisii le 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
                                     Punctul nr. 41 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 708/2016 şi 
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 

donat de Neagu Irina Manuela 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

     Punctul nr. 42   
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 125340 Braşov, 
nr. cad. 125340 
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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. 43 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului, înscris în C.F. nr. 141161 

Braşov, nr. cad. 141161 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 44   
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Municipiului Braşov, a terenurilor înscrise 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. 

110860 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
Punctul nr. 45   

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 118839 Braşov, 

nr. cad. 118839 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 46   
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Barițiu 

nr. 6, Lotul A - spaţiu comercial, deţinut de Fazakas Sandor şi 
soţia Fazakas Etelca 

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

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 47   
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 23, 

ap. 1, deţinut de Wichtner (n. Mihalache) Delia Elena 
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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. 48   

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 

29, ap. 1, deţinut de Ciurea Otilia 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
Punctul nr. 49   

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae 

Bă lcescu nr. 51, ap. 7, deţinut de Nicu Loredana Elena 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 50 
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă  gratuită  către 

Agenţia Metropolitană  pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, a unor 
spaţii situate în incinta sediului Primăriei Municipiului Braşov 

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

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 51   
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă  gratuită  

către Agenţia de Dezvoltare Durabilă  a Judeţului Braşov 
(A.D.D.J.B.) a unor spaţii situate în Braşov, B-dul Mihail 

Kogă lniceanu nr. 23, bloc C 7 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 
Punctul nr. 52   

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 
116/2007, republicată,  ce aprobă Regulamentul privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă  în Municipiul 
Braşov 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi  6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr. 53 
Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi,  ce revine 
municipiului, din sumele rezultate ca urmare a închirierii 

bunurilor proprietate publică a Municipiului Braşov, aflate în 
administrarea RATBV S.A. 

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

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 54   
Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi,  ce revine 
municipiului, din sumele rezultate ca urmare a închirierii 

bunurilor proprietate publică a Municipiului Braşov, aflate în 
administrarea Serviciului Public de Termoficare (S.P.L.T.) Braşov 

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

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 55 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în  Braşov, 

str. Dimitrie  Anghel nr. 2 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisii le 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 56 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a terenului aferent 

construcţie i –  spatiu comercial situat in Brasov,  str. Zorilor nr. 8, 
bl. C 22, către Progresul S.C.M. 

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

urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 

Punctul nr. 57   
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 

asupra unor imobile 
 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de Comisii le 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
 
 
 
 



 21

Punctul nr. 58   
Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în 

favoarea Universităţii „George Bariţiu”  Braşov, asupra unui 
imobil situat în Braşov, str. Poienelor nr. 5 

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

urma votului a fost aprobat cu 25 pentru şi o ab ţinere (dl. Pătraşcu 
Lucian).  
 Consil ier - dl. Ungar Arnold: 
 “Domnule Preşedinte, vă rog numai un minut să-mi daţi cuvântul 
pe o temă care nu e scrisă  în legisla ţie, în sensul că  aş dori să  fac o  
invitaţ ie tuturor colegilor şi domnului Primar, care nu e coleg cu noi,  
să participăm to ţi la comemorarea lui Liviu Babeş în data de 2 martie 
pe pârtia din Poiana Braşov. Poate unii  nu şt iu despre cine e vorba,  
dar vor afla acolo”. 
 
 

Preşedintele şedinţei declară  încheiate  lucrări le  şedin ţei.  
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele  

legale.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            SECRETAR,            

Oprică Florentin Adrian                               Pitiş Paula 

 
 
 
 
 


