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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  30 martie 2017 

 
         Şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Braşov a fost convocată pentru data de 30 
martie 2017, orele 13:00, în sala de şedinţe a 
Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunţul de 
şedinţă fiind postat pe site-ul instituţiei şi publicat 
în ziarul “Transilvania Expres”, în  data de  22-23 
martie 2017. 

  Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Paula 
Pitiş face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri 
sunt prezenţi 24. Absentează dl. consilier Popa Razvan, 
dl.consilier Duţu Tudor Alexandru, dl. Şovăială Şerban. 
          Precizează că şedinţa este statutară şi se 
pot lua hotărâri valabile.   
 
   Domnul Primar George Scripcaru precizează că s-a 
aprobat decernarea titlurilor de cetăţeni de onoare a 
domnilor Alexandru Filipescu şi a domnului comandor de 
aviaţie Pavel Verdesi, aşa cum s-a hotărât în şedinţele 
anterioare, prin decizia care s-a luat prin hotărâre de 
consiliu local.   
 “Se acordă diploma de cetăţean de onoare al 
Municipiului Braşov domnului Alexandru Filipescu, în 
semn de recunoaştere pentru întreaga sa activitate”. 
(se aplaudă) 
 “Se acordă diploma de cetăţean de onoare al 
Municipiului Braşov domnului comandor de aviaţie în 
retragere Pavel Verdeşi, în semn de recunoaştere pentru 
întreaga sa activitate”. (se aplaudă) 
 
  Dl. Alexandru Filipescu: 
 “Stimate domnule Primar, stimate doamne şi stimaţi 
domni consilieri, este un moment deosebit şi fericit 
pentru mine, moment care mă emoţionează profund, prin 
faptul că activitatea mea de proiectant timp de 30 de 
ani pentru dezvoltarea şi modernizarea domeniului 
stradal al Braşovului îşi găseşte astăzi aprecierea 
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dumneavoastră prin acordarea acestui titlu de cetăţean 
de onoare. Pentru aceasta, vă rog să primiţi din partea 
mea şi a foştilor mei colaboratori expresia celor mai 
modeste, dar profunde sentimente de gratitudine. Sunt 
mândru că sunt braşovean şi că am contribuit şi eu în 
măsura posibilităţilor mele la imaginea Braşovului de 
astăzi, apreciată de la an la an, mai mult de către 
turiştii din ţară şi din lume. Vă mulţumesc tuturor 
foarte mult!” (se aplaudă) 
  Dl. Paul Verdeşi: 
 “E foarte onorant pentru mine, pentru  activitatea 
pe  care am depus-o în aviaţia noastră şi cu toţi cei 
care ne-am luptat ca să aducem noul… am adus acest nou 
în această formă de a ne reprezenta… că aviatorii 
noştri sunt nişte oameni de calitate şi pe care poţi să 
contezi oricând. Eu mulţumesc în mod special pentru 
atenţia pe care mi-aţi dat-o, pentru că în activitatea 
de zbor pe care… am avut foarte multe misiuni, făcute 
cu sacrificiu, sunt prezent în forma în care sunt şi 
rog să primiţi mulţumirile mele faţă de a mă 
reprezenta, adică… sunt un pic cam emoţionat… (se 
aplaudă) 

Vă doresc din partea aviatorilor, din partea celor 
care au zburat, şi n-au făcut altceva decât să 
reprezinte forma de… a acestei activităţi… după această 
atenţie pe care mi-aţi dat-o, este o mândrie pentru 
mine şi mulţumesc foarte mult!” 

 (se aplaudă) 
* 

Aprobarea ordinii de zi 
Se supune la vot ordinea de zi iniţială cu 10 

puncte şi se aprobă cu unanimitate. 
* 

Aprobarea ordinii de zi suplimentară 
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 2 

puncte şi se aprobă cu unanimitate. 
 

* 
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-

Adrian invită în sală echipa de hochei a Clubului 
Corona, proaspăt câştigătoare a Campionatului Naţional 
de Hochei (se aplaudă) 

Dl. Cernica Emilian – director ASC Corona 2010 
Braşov precizează că “Dl. Martin Lacroix, este 
antrenorul echipei”. 
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 Dl. Martin Lacroix: 
“Sunt de un an aici, în frumosul oraş, a fost o 

experienţă deosebită pentru mine şi mă bucur că am 
terminat sezonul cu câştigarea campionatului naţional. 
Sunt fericit pentru aceşti jucători, care au adus 
titlul la Braşov şi îi felicit pentru că i-au făcut 
fericiţi pe membrii comunităţii”. 

 Dl. Liviu Dragomir – preşedinte ASC Corona 2010 
Braşov: 

 “Bună ziua! Vă mulţumim pentru că ne-aţi invitat 
la această şedinţă, prin asta dovedim că sportul 
braşovean este la mare înălţime, avem un rezultat 
excelent la nivelul secţiei de hochei şi sunt convins 
că prin acest rezultat dovedim că sprijinul pe care 
dumneavoastră, consilierii locali, îl oferiţi, 
sportului braşovean, şi în special Clubului Corona, 
este susţinut şi de rezultatele deosebite pe care noi 
le facem de data asta la hochei, dar la toate secţiile 
pe care le avem în cadrul clubului avem un nivel înalt 
de performanţă. Vă mulţumim că ne-aţi primit şi vă 
mulţumim pentru susţinerea pe care ne-o acordaţi”. (se 
aplaudă)  

 Dl. Cernica Emilian – director - ASC Corona 2010 
Braşov: 

“Şi eu vreau să vă mulţumesc pentru sprijinul 
acordat clubului şi sunt bucuros pentru că am reuşit să 
pun umărul pentru a doua oară la obţinerea titlului de 
campion naţional, sper s-o facem şi în anii viitori, 
avem o bază bună, şi la hochei şi la celelalte secţii 
din club, aşa că rezultatele se văd, se vor vedea şi 
mai bine, vă mulţumesc!” 

 Domnul Primar George Scripcaru spune câteva 
cuvinte amintind şi mulţumind consilierilor municipali 
de deciziile pe care le-au luat, susţinând această 
echipă. Domnul Primar precizează că trebuie să se facă 
pentru această echipă la fel de mult ca şi până acum, 
pentru că echipa noastră a câştigat din nou Campionatul 
Naţional, într-o competiţie foarte strânsă. Crede că în 
şedinţa următoare de consiliu local va fi supusă 
votului o hotărâre prin care să se aprobe o premiere 
pentru membrii echipei de hochei, în urma acestui 
rezultat pe care l-au obţinut. Îi felicită şi le urează 
mult succes în continuare şi le mulţumeşte pentru că au 
făcut o imagine bună Braşovului în această competiţie 
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internă. Mulţumeşte şi felicită membrii echipei! (se 
aplaudă) 

* 
INTERPELĂRI 

 
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-

Adrian doreşte să facă o informare. In şedinţa trecută 
s-a discutat despre amendamentul făcut de către comisia 
economică, astfel încât fiecare dintre consilierii 
locali a primit materiale legate de societăţile de 
salubrizare şi administratorul depozitului. 

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-
Adrian menţionează că i s-a atras atenţia să se uite în 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local şi se vede nevoit, conform 
regulamentului, să  roage pe toată lumea să se 
încadreze într-un termen de trei minute, în luările de 
cuvânt şi în poziţiile pe care le vor avea de acum 
înainte.  

Domnul consilier Rusu Sebastian doreşte să vină cu 
o propunere, pe care deja vede că dl. Primar a 
menţionat-o. În cadrul comisiei 4 împreună cu colegii, 
a stabilit de comun acord că ar fi bine să se găsească 
o modalitate prin care să se poată recompensa echipa de 
hochei pentru că a ajuns campioană naţională şi să 
găsească pe viitor o modalitate de a face ceva şi 
pentru alte echipe, în momentul în care vor ajunge să 
câştige campionatul. Vorbeste de încurajarea 
performanţei şi de recunoaşterea unor merite. Deci 
rugămintea ar fi către executivul Primăriei să găsească 
o modalitate de a recompensa această performanţă.  

Domnul consilier Pătraşcu Lucian face o 
comunicare, având în vedere faptul că în programul de 
guvernare sunt incluse construcţia a două săli 
polivalente, PSD Braşov doreşte ca una din cele două 
săli polivalente să se facă la Braşov, doreşte să îi 
solicite domnului Primar George Scripcaru să înceapă 
demersurile către Guvern şi către Ministerul 
Tineretului şi Sportului, pentru a întocmi un memoriu, 
ca în şedinţa de luna următoare din aprilie, să se 
poată aproba acest lucru. Ţine să menţioneze faptul că 
dl. ministru Marius Dunca, care este Ministrul 
Tineretului şi Sportului susţine acest proiect ca o 
sală polivalentă din cele două să fie construită la 
Braşov. 
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Domnul consilier Macedonschi Cristian are o scurtă 
interpelare adresată domnului Viceprimar Barabas, e 
vorba de contractul de închiriere între Biserica 
Evanghelică CA, Parohia Braşov, Biserica Neagră şi 
Primărie. Referitor la Liceul Johannes Honterus, ar 
vrea să aibe acces la acel contract, deoarece a fost 
mandatat de Forumul German. Profită de ocazie pentru că 
dl. comandor a primit cetăţenia de onoare, pentru a 
informa că pe data de 26 – 28 mai  se va organiza un 
Aer expo la Braşov, care-l are pe Dumitru Dorin 
Prunariu ca persoană sau personaj important, singurul 
cosmonaut pe care îl are România (braşovean) şi invită 
pe toată lumea la acest eveniment foarte important. 
Domnul consilier explică că la Braşov există hangarul 
1, pe suprafaţa Coresi Business Park, şi că acel hangar 
a fost construit în 1927, a fost cea mai mare 
construcţie cu arce fără stâlpi, este patrimoniu 
industrial românesc şi ar dori să se facă acolo un 
centru expoziţional şi de excelenţă aeronautic şi 
aerospaţial. Precizează că la Braşov s-au construit 
primele avioane, IAR-urile 80, dar că avem şi singurul 
cosmonaut şi crede că este nevoie şi e important să 
arătăm tuturor braşovenilor şi tuturor celor care vin 
la Braşov această istorie şi această tradiţie 
braşoveană. Domnul Macedonschi crede că Braşovul merită 
un astfel de centru, mai ales pentru copiii care pot să 
înveţe interactiv şi să se implice în acest domeniu 
foarte important. Pe final, atrage atenţia că pentru 
interpelarea nr. 6233 din 27 ianuarie, încă nu a primit 
răspuns şi luni va fi la instanţă. Domnul consilier se 
adresează doamnei Secretar, insistând să vadă 
contractele pe care le-a cerut, pentru că altfel va 
apela la instanţă. 

Consilier - dl. Arnold Ungar: 
“Înainte de a pune întrebarea, trebuie să fac o 

scurtă introducere, pentru că majoritatea din sală de 
aici n-au avut neplăcerea de a fi obligaţi să studieze 
doctrina economică marxist-leninistă şi stalinistă. Eu 
am avut neplăceri şi-a trebuit s-o studiez, şi-am şi 
predat-o, şi e unul în sală care ştie c-am mai predat 
câteva chestii din astea. Ce vreau să vă spun? Conform 
acestei doctrine, trebuie dezvoltată, şi am simţit-o pe 
propria piele, să dezvoltăm industria grea cu pivotul 
ei, industria constructoare de maşini. De ce? Aveau 
comuniştii teoria asta: pentru că o industrie 
constructoare de camioane, de tractoare sau de autobuze 
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uşor se transformă în industrie constructoare de 
tancuri, camioane militare, transportoare blindate. Şi 
atunci întrebarea este, legat de treaba asta, noi avem 
intenţia, cum se vehiculează, avem intenţia să cumpărăm 
sute de autobuze din Belarus, se pare că e ultima 
semidictatură din Europa, şi care face parte dintr-o 
altă alianţă, nu din alianţa NATO, şi noi să-i întărim 
acestui stat care ne-ar putea deveni inamic într-un 
eventual război, să le întărim noi industria de 
apărare, în loc să cumpărăm autobuze dintr-o ţară NATO, 
dacă noi nu mai suntem în stare să facem autobuze. 
Pentru că eu vă spun, asta e o treabă care ţine de 
siguranţa nu numai a României, ţine de siguranţa 
statelor NATO, şi dacă se va întâmpla aşa, sper ca 
S.R.I.-ul să se implice, pentru că e o chestiune de 
siguranţă naţională, şi să se implice în treba asta cu 
autobuzele, dar altfel decât s-au implicat în 2005, 
pentru că ăia care s-au implicat atunci acuma sunt în 
rezervă. Deci eu întrebarea o adresez domnului Primar 
al societăţilor şi regiilor din Braşov, adică domnului 
Viceprimar. Mulţumesc!” 

 Viceprimar – dl. Mihai Costel: 
„Vis-à-vis de problema pe care dumneavoastră aţi 

ridicat-o, vreau să vă informez că procedura de 
achiziţie de autovehicule, de autobuze la RAT BV SA, se 
va face după o analiză clară a tuturor modalităţilor, 
se va discuta în cadrul Consiliului Local, fie că vom 
merge cu finanţare de la BEI, fie că vom merge cu 
finanţare de la o altă instituţie bancară sau vom merge 
pe un leasing financiar sau operaţional, iar mai mult, 
aceste autobuze se vor achiziţiona prin procedură de 
achiziţie publică”.  

 Domnul Primar George Scripcaru anunţă că o să 
avem în şedinţa din aprilie un proiect de hotărâre, 
pentru care trebuie să găsească o soluţie, împreună cu 
Maria Oprea, şefa de la Serviciul Buget şi cu doamna 
Tudorache, de la Direcţia Economică, în aşa fel încât 
să se găsească o modalitate de premiere a  echipei, 
care a câştigat Campionatul Naţional. Domnul Primar 
este convins că o să avem rezultate bune şi la 
celelalte secţii în următoarea perioadă. 

 Domnul Primar George Scripcaru precizează 
referitor la propunerea privind sala polivalentă că s-a 
dat o hotărâre de consiliu local de către consiliul 
anterior, pe amplasamentul fostului Stadion municipal. 
Municipalitatea a făcut demersuri cu ani de zile în 
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urmă, către minister şi Guvern, pentru ca acest proiect 
punctual de sală polivalentă la Braşov, sa fie 
realizabil.Domnul Primar specifică ca se va face o 
adresă la Guvern, prin care se vor continua demersurile 
pentru derularea proiectului  solicitat, până la 
şedinţa de consiliu local din luna aprilie.  

Domnul Primar îl invită pe domnul consilier 
Macedonschi să vadă contractul de salubrizare cu toate 
anexele şi cu toate detaliile. Domnul primar îl 
întreabă dacă face referire la o anumită perioadă de 
deszăpezire din cadrul acestui sezon de iarnă şi 
precizează că probabil au fost interpretări, mulţumiri, 
nemulţumiri, vizavi de acea perioadă. Explică domnului 
consilier că acest contract de dezsăpezire are nişte 
clauze foarte clare, care sunt monitorizate, gestionate 
de către cei care se ocupă de acest lucru din cadrul 
Primăriei. 

 Referitor la cealaltă interpelare, domnul Primar, 
arată că Municipiul Braşov are în momentul de faţă o 
serie de clădiri cu funcţiunea de învăţământ, 
grădiniţe, şcoli, colegii. Municipiul Braşov nu 
plăteşte la nici o asemenea entitate chirie, în schimb 
municipalitatea are alocate sume în cadrul bugetelor 
anuale pentru întreţinere, pentru funcţionare, chiar 
dacă ca regim de proprietate are o anumită situaţie, ca 
exemplu Honterusul, Şaguna, Grădiniţa de pe Lungă, 
Apriliy Lajos, şi Liceul de Muzică… Domnul Primar 
menţionează că se lucrează la fostul colegiu de 
alimentaţie publică de pe str. Zizinului şi că în 
momentul de faţă lucrarea este în derulare, pentru a 
muta funcţiunea de la Liceul Sportiv şi a crea acolo un 
campus şi pentru a elibera acel spaţiu care este în 
proprietatea bisericii, şi pentru a-l pune la 
dispoziţie. Dânsul spune că există acorduri cu toate 
instituţiile şi în special cu cele de natură 
bisericească şi culte, care sunt parcurse de câţiva ani 
de zile. Domnul Primar subliniază că nu este firesc ca 
să plătim chirie pentru lucruri de genul acesta, pentru 
că susţine în mod direct, practic, să se aloce resurse 
financiare în cadrul bugetului pentru funcţionarea 
acestor activităţi la nivelul Municipiului Braşov. 
Acest parteneriat funcţionează de câţiva ani de zile 
buni.  

Domnul Primar îi solicită domnului Viceprimar să 
pună la dispoziţie consilierilor locali acordurile sau 
înscrisurile care există cu Biserica Ortodoxă, cu 
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Biserica Romano-Catolică, cu Biserica Evanghelică şi cu 
alte asemenea instituţii, care deţin în proprietate un 
imobil şi care în baza unui acord funcţionează cu o 
activitate. Pentru Honterus şi pentru Apriliy Lajos, cu 
ani de zile în urmă şi domnul Ungar poate să certifice 
acest lucru, pe baza unor acorduri s-au accesat bani de 
la Banca Europeană, Banca Mondială, B.E.R.D. ca să se 
repare sau să se întreţină anumite corpuri de clădire. 
Domnul Primar crede că ar trebui să se găsească o 
modalitate ca împreună cu biserica şi cu asociaţia care 
a fost constituită, pentru centrul istoric, să se 
reabiliteze, să se repare, să se întreţină faţadele, 
corpurile de clădire pe care biserica le deţine în 
Centrul Istoric. De asemenea, să se găsească o soluţie 
pe care a şi propus-o bisericii (şi biserica n-a fost 
de acord), dar  acum doreşte să se aplice, în ceea ce 
înseamnă curtea Bisericii Negre. Domnul Primar a avut 
discuţii şi cu ambasadorul Austriei, căutând o soluţie 
pentru a continua proiectul aflat în derulare pentru 
curtea Bisericii Negre. 

 Domnul consilier Macedonschi Cristian spune că 
ţinta principală este să aibe şi copiii o 
infrastructură modernă în care să înveţe. Iar biserica 
spune că dacă nu se plăteşte chirie, nu se  pot renova 
clădirile.  

 Domnul Primar George Scripcaru precizează că la 
şedinţa cu reprezentanţii bisericii a propus,(ca 
soluţie), ca biserica sa cedeze patrimoniul pentru o 
perioadă determinată. Municipalitatea nu a reuşit să 
acceseze fondul norvegian de reabilitare pe componente 
de clădiri de patrimoniu din centre istorice, pentru că 
n-au fost de acord să cedeze patrimoniul. Pentru 
continuarea proiectului,în ceea ce înseamnă curtea 
Bisericii Negre trebuie reglementată situaţia din punct 
de vedere juridic. 

 Domnul Primar George Scripcaru explică doamnelor 
şi domnilor, consilieri că, în următoarea perioadă, vor 
avea un rol foarte important în ceea ce înseamnă 
implementarea unor proiecte. Luna viitoare, specifică 
dânsul, se va afla pe ordinea de zi, planul de 
mobilitate urbană şi strategia integrată de dezvoltare 
urbană la nivelul zonei metropolitane. În cadrul 
acestui proiect, adică al celor două componente, se 
face referire  la ce înseamnă componenta de mobilitate 
şi accesibilitate.Consiliul Municipal va trebui să 
discute alături de executiv, de R.A.T,cu reprezentanţii 
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B.E.R.D. un acord de finanţare pentru ceea ce înseamnă 
completarea flotei auto de la regia de transport. Sunt 
şi alte variante care vor trebui discutate cu cei din 
executiv şi luate  decizii în ceea ce înseamnă acordul 
de finanţare, pentru că necesită o decizie nu numai a 
executivului, ci şi a Consiliului Municipal, pentru 
angajarea municipiului pentru o finanţare pentru 
componenta de transport şi pentru aeroport. 

Domnul Primar spune că există un rating făcut de 
Agenţia de Rating Fitch, la nivelul Municipiului Braşov 
şi că sunt discuţii cu alte entităţi bancare. Domnul 
Primar precizează că,va decide Consiliul Municipal pînă 
la urmă forma şi procedura care se va adopta pentru 
cumpărarea autobuzelor.  

* 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 
(1)  Punctul nr. 11 

 
Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei 

către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară 
activităţi de asistenţă socială, în anul 2017 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 
1, 4 şi 5,  iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de 
voturi pentru şi 1 abţinere (dl.Ungar Arnold). 

 
(2)  Punctul nr. 12 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării 
investiţiei - „Investiţii pentru dezvoltarea şi 
modernizarea infrastructurii silvice în fondul 

forestier proprietatea publică a Municipiului Braşov, 
prin reabilitarea a 9, 641 km drumuri forestiere 

existente şi construirea unui drum forestier nou de 11, 
003 km” 

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

 
 
 
 
 



 10

 
* 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
 

Punctul nr. 1 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale a 

Pădurilor Kronstadt R.A pentru anul 2017 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
   Punctul nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor 
Kronstadt R.A estimaţi pe anul 2017, prin bugetul de 

venituri şi cheltuieli 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
                                  

  Punctul nr. 3 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. RIAL S.R.L pentru 

anul 2017 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
Punctul nr. 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. TETKRON S.R.L pentru 

anul 2017 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1, 5 şi 6,  iar în urma votului a fost aprobat cu 21 
pentru şi 3 abţineri (dl. Macedonschi Cristian, dl. 
Ungar Arnold şi d-na Donosa Adina). 
 

Punctul nr. 5 
Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract 
având ca obiect închirierea terenului şi clădirilor 
necesare funcţionării Serviciului pentru Gestionarea 

Câinilor fără Stăpân Braşov 
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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. 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi 
desfăşurării concursului cu tematică de protecţie 
civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” destinat elevilor 

din instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1, 3, 4, şi 5,  iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 

Punctul nr. 7 
Proiect de hotărâre privind Regulamentul de 

salubrizare şi deszăpezire al 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. 8 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism 
„P.U.Z. - Locuinţe colective cu regim de înălţime 

D+P+11E şi parcări”, str. Stadionului nr. 15, 
Braşov” 

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

 
Punctul nr. 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 
principiu privind intrarea în acţionariatul RATBV SA 
Braşov a Unităţii Administrativ Teritorială Comuna 

Prejmer 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 

1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 

Domnul consilier Ungar Arnold menţionează că în 
materialul pe care l-a citit se apreciază că această 
asociere ar fi oportună. Nu ştie după care criterii şi 
după ce fundamentări a ajuns cel care a întocmit 
materialul să spună că asocierea e oportună, pentru că 
dacă se uită cu atenţie, Braşovul este asociat cu 
Agenţia asta Metropolitană, care are 0,002% dintre 
acţiuni!?Adică, transportul în comun este subvenţionat, 
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direct sau indirect. Dacă se subvenţionează cu banii 
braşovenilor, se subvenţionează pentru braşoveni, nu 
pentru cei din Prejmer.Dânsul înţelege că ar fi bine ca 
toate localităţile să fie deservite de RAT, pentru că 
acolo lucrează şi braşoveni, în Parcul Industrial, dar 
nu crede că se poate spune într-un material că este 
oportun, cât timp nu există o analiză economică făcută, 
cum s-a şi propus şi atunci ar trebui să nu se facă 
afirmaţii din acestea că e oportun şi dacă se votează, 
implicit e oportun. După ce se va face o analiză 
economică, juridică, se va vedea ce câştigă Braşovul, 
ce pierde Braşovul. Domnul consilier doreşte mai multe 
explicaţii pentru că nu e de acord cu felul în care se 
argumentează proiectul de hotărâre. 

 Domnul Primar George Scripcaru subliniază că este 
un acord de principiu, nu este o hotărâre care este 
bătută în cuie şi care să finalizeze, lucrurile din 
punct de vedere procedural. Urmează ca în baza acestei 
hotărâri şi Consiliul Local de la Prejmer să emită o 
hotărâre în acest sens, există o solicitare din partea 
Primăriei Prejmer, este un prim pas şi face referire la 
Planul de Mobilitate Urbană, de a transforma regia de 
transport în operator regional, care să deservească, 
într-o anumită perioadă de timp,poate în două etape. În 
prima etapă, doar localităţile din jurul Braşovului şi 
după aceea cele care sunt în linia a doua. Strategia, 
din punctul dânsului de vedere este ca toate UAT-urile 
din zona metropolitană să devină acţionari la 
societatea comercială nou-înfiinţată, să participe 
financiar la capitalul social al acestei societăţi şi 
în natură, după caz, la infrastructură, la anumite 
dotări, logistică şi să participe la decizii. Să 
participe la tot ce înseamnă proiecte-programe, 
investiţii, cheltuială, susţinere din punct de vedere 
al subvenţionării unui bilet pe un anumit traseu, 
pentru că traseul Braşov – Prejmer este diferit de 
traseul Braşov – Bod, sau Braşov – Ghimbav – Codlea. 
Sigur că toate lucrurile acestea trebuie să fie făcute 
pe calcule, pe analiză de cost beneficiu, de subvenţie 
şi aceste unităţi administrativ-teritoriale vor trebui 
să participe la subvenţionarea costului privind un 
bilet de transport pe un anumit traseu, cotă-parte. Se 
face referire nu numai la cetăţenii din alte 
localităţi, o comună sau un oraş, dar se ia în calcul 
Braşov – Cristian – Râşnov şi aceasta înseamnă că cel 
puţin trei companii care au în jur de 3000 de angajaţi, 
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(numai Inna Schaefler, are un număr mare de angajaţi), 
care asigură transportul angajaţilor. Sunt staţii 
empirice, deoarece îşi pun un carton în autobuz şi spun 
Braşov – Noua cu staţie la colţul Str. Prunului, 
intersecţie cu strada Fagurelui. Acele staţii nu există 
nicăieri şi reprezintă un transport care este total în 
afara legii, din punct de vedere al aprobărilor pe care 
ar trebui să le aibă un operator de transport în regim 
organizat de persoane. Dar se fac aceste lucruri pentru 
că Regia de Transport Braşov nu are posibilitatea să 
asigure acest transport într-un anumit mod, regulat, 
organizat sau pe anumite trasee. Şi atunci se propune 
ca  în etape, această societate să fie capitalizată, să 
aibă cât mai mulţi acţionari care să participe şi 
financiar şi în natură pentru a se reuşi, ca prin acest 
proiect, cetăţenii să se mişte cât mai simplu, cât mai 
uşor, dinspre şi înspre Braşov. În acelaşi timp, se 
răspunde unor necesităţi a unor agenţi economici care 
derulează activităţi şi fac investiţii în zonă şi au 
nevoie de această componentă. S-a luat ca şi proiect-
pilot acest traseu, pentru că s-a găsit deschiderea cea 
mai mare la Primăria Prejmer, care este dispusă, care 
este interesată şi care doreşte să facă parte din acest 
parcurs care să fie derulat în următoarea perioadă, 
pentru că în adunarea generală de la AMB s-au discutat 
aceste lucruri cu toţi primarii care fac parte din 
această agenţie.  

Domnul Primar George Scripcaru specifică că 
trebuie făcută o  simulare şi multiplicat acest proiect 
pe mai multe componente, pe mai multe trasee, şi aceste 
lucruri vor fi făcute prin decizie a Consiliului Local, 
respectiv Braşov şi a Consiliului Local din localitatea 
respectivă şi cu toate implicaţiile necesare. Domnul 
Primar precizează că Agenţia Metropolitană va trebui să 
fie extrasă din această structură de acţionariat, 
pentru că a ajutat în prima fază la înfiinţarea pe 
procedură şi din punct de vedere legal această 
societate. Acum o dată cu intrarea Prejmerului sau a 
altei entităţi, A.M.B –ul va ieşi din această structură 
de acţionariat, pentru că apare o stare de 
incompatibilitate din acest punct de vedere. A.M.B-ul a 
obţinut decizia de la A.N.R.S.C., Autoritatea Naţională 
de Reglementare a Serviciilor Comunale din România.  

 
Doamna consilier Donosa Adina propune ca 

amendament să se analizeze de către comisiile 1 şi 5  
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oportunitatea cererilor care vor veni, pentru a nu veni 
de fiecare dată cu câte o hotărâre de consiliu.  

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile  

1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate,cu amendamentul doamnei consilier Donosa 
Adina.  

 
Punctul nr. 10 

Proiect de hotărâre privind constituirea structurii 
cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de 

creştere Municipiul Braşov care va fi parte 
integrantă din sistemul de management şi control al 

Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, 
îndeplinind rolul de Organism intermediar secundar 

(de nivel II) 
Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile   

şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

Domnul Viceprimar Barabas Laszlo  
“La ultima şedinţă care a avut loc săptămâna 

trecută pe subiectul salubrizare, domnii consilieri 
au solicitat din partea operatorilor proiect de 
reducere a cantităţilor de deşeuri depozitate. 
Operatorii v-au depus pe masă propunerile lor, vă 
rog să le analizaţi, ca să avem o bază de discuţie”. 

 
 

 
 Preşedintele şedinţei - domnul Oprică Florentin 
Adrian declară  încheiate  lucrările  şedinţei. 
 

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

 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETAR,     
  Oprică Florentin Adrian      Pitiş Paula 


