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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  31 mai 2017 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Braşov a fost convocată pentru data de 31 mai 2017, orele 
15:00, 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 miercuri 24 mai 2017. 

 Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Paula 
Pitiş face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt 
prezenţi 25. Absentează dl.consilier Rusu Sebastian 
Mihai, dl.consilier Duţu Tudor-Alexandru. 
     Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 
hotărâri valabile.   
     La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru, 
domnul Viceprimar Mihai Costel şi domnul Viceprimar 
Barabas Laszlo  

* 
Aprobarea ordinii de zi 

Se supune la vot ordinea de zi iniţială cu 49 puncte 
(punctul 25 retras) şi se aprobă cu unanimitate. 

* 
Aprobarea ordinii de zi suplimentară 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 3 
puncte şi se aprobă cu unanimitate. 

 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de  

30 martie 2017 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de  
28 aprilie 2017 

 
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, 

procesul - verbal al şedinţei din data de 30 martie 2017, 
care se aprobă cu unanimitate şi procesul verbal al 
şedinţei din data de 28 aprilie, care se aprobă cu 
unanimitate. 
 
    I se înmânează diploma de cetăţean de onoare al 
Braşovului doamnei STELA POPESCU. 
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Doamna consilier Adina Donosă ridică problema 
cozilor de la Serviciul de Evidenţa Populaţiei. Una din 
problemele pe care le-a identificat, care stă la baza 
acestor cozi care se formează încă de la primele ore ale 
dimineţii, este faptul că se emit bonuri de ordine, atât 
pentru depunerea documentelor, dar şi pentru ridicare, şi 
crede că aici ar fi problema, pentru că nu ştie dacă ar 
fi spaţiul de vină, astfel încât să se dea la dispoziţia 
serviciului public de evidenţa populaţiei mai multe 
spaţii, pentru că Serviciul de Paşapoarte din Braşov are 
spaţiu suficient, foarte mare şi totuşi aceeaşi problemă 
o întâmpină. Şi de aceea doreşte ca împreună cu 
reprezentanţii serviciului public, să găsească, de comun 
acord, o soluţie, astfel încât cetăţenii Municipiului 
Braşov, şi nu numai, să nu mai stea la cozi de la orele 
dimineţii, 5 dimineaţa, până după-masa.  

 
Domnul Viceprimar Mihai Costel doreşte să facă o 

informare. Săptămâna trecută Municipiul Braşov s-a 
înfrăţit cu Burgas-ul şi din delegaţia din partea 
Municipiului Braşov a făcut parte alături de dânsul, 
domnul Şerban Şovăială, preşedintele comisiei de Relaţii 
Externe şi un coleg de la Consiliul Judeţean. Discuţiile 
pe care le-a avut acolo au fost destul de aplicate, 
protocolul de colaborare între cele două municipii este 
unul generalist, dar dumnealor doresc să vină în perioada 
următoare împreună cu reprezentanţi ai Camerei de Comerţ 
şi Industrie din Burgas şi doresc o colaborare pe linia 
economică. Dacă cu alte municipii s-au dezvoltat proiecte 
culturale,dumnealor sunt centraţi ca această viitoare 
colaborare care s-a semnat între cele două municipii să 
fie dezvoltată pe zona economică.  

Domnul consilier Şovăială Şerban: “În principiu nu 
ştiu ce aş mai putea să adaug, într-adevăr, din 
discuţiile care au avut loc acolo a rezultat foarte clar 
dorinţa lor de a strânge legăturile, în special pe parte 
economică. Evident, şi cultural, dar întreaga idee 
exprimată la care am fost cu toţii de acord, a fost că e 
mult mai interesant să colaborăm între noi, codaşii 
Europei, decât să-i aşteptăm pe cei din vest să vină să 
ne ridice. Dacă nu ne ridicăm noi pe noi, n-o să ne 
ridice nimeni. Deci trebuie să găsim căi de colaborare 
economice cât mai solide şi cât mai curând”.  

 
Doamna consilier Ţop Ferghete Floriana Carmen  vrea 

să  propună, să se acorde titlul de cetăţean de onoare 
domnului Bogdan Moldovan, care este doctor la o unitate 
medicală ce face cinste oraşului Braşov. Pentru 
următoarea şedinţă de consiliu local, împreună cu 
executivul se va pregăti o hotărâre de consiliu local. 
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Domnul consilier Radu-Iov face referire la creşa de 
pe Cocorului, fiindcă la ora actuală în acea creşă 
funcţionează o grupă de grădiniţă, care nu-şi are locul 
acolo. În cartier există o grădiniţă, mai exact pe Barbu 
Lăutaru, foarte încăpătoare şi propune Consiliului Local 
ca acea grupă de grădiniţă să fie mutată la Grădiniţa de 
pe Barbu Lăutaru, deoarece la ora actuală sunt 113 cereri 
pentru creşa de pe Cocorului, şi locuri disponibile ar fi 
60 şi ar mai fi necesar un număr de 53 de locuri. 
Mutându-se acea grupă la Grădiniţa de pe Barbu Lăutaru, 
s-ar face loc pentru cei 53 de copii.  

A doua interpelare se referă la modificarea 
regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, 
pentru că la ora actuală, în Cartierul Astra II, sunt 
multe locuri de parcare care au fost atribuite unor 
persoane, iar acele persoane s-au mutat din cartier şi ar 
trebui redistribuite locurile de parcare. Mai mult de 
atât, sunt anumite persoane care deţin locuri de parcare, 
dar care la ora actuală nu au nici cel puţin o bicicletă. 
Nu este corect şi normal ca acele locuri de parcare să 
fie blocate cu acei suporţi de metal, cu lacăt pe ele şi 
crede că trebuie  redate circuitului.  

Preşedintele şedinţei dl. Oprică Florentin-Adrian 
precizează că o situaţie similară cu creşa de pe 
Cocorului există şi la creşa de pe Tudor Vladimirescu, 
unde au rămas 138 de cereri neonorate şi invită Serviciul 
de Administrare Creşe să facă toate demersurile la 
Inspectorat pentru a recupera acele spaţii care le 
aparţin de drept.  

Domnul consilier Toro Tamas vrea să mulţumească 
executivului şi colegilor pentru demersurile făcute 
pentru acordarea titlului de cetăţean de onoare 
alpinistului Eric Gulacsi. In altă ordine de idei ar vrea 
să-i roage pe colegii săi din Consiliul Local, de la 
Forumul German,să discute despre suprapunerea celor două 
evenimente mari, Oktoberfest-ul şi zilele culturale 
maghiare.  

Domnul consilier Ungar Arnold precizează că Forumul 
Democrat German nu are nici o implicare în organizarea 
Oktoberfest,e o chestiune organizată de o societate 
comercială, cu sprijinul diferitelor societăţi comerciale 
cu capital românesc şi străin din Braşov.  

In continuare, domnul consilier Arnold Ungar vrea să 
felicite şi public, după părerea dânsului cea mai ilustră 
cetăţeană de onoare a Braşovului, care a împlinit  88 de 
ani şi care locuieşte în Cluj şi a fost una dintre cele 
mai importante luptătoare împotriva comunismului în 
perioada comunistă.  

„După 1989 au fost foarte mulţi luptători 
anticomunişti şi sunt, care iau tot felul de pensii şi 
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indemnizaţii, însă doamna Doina Cornea, când lupta public 
prin scrisori şi prin interpelări împotriva dictatorului 
Ceauşescu, lupta cam singură. Şi vrea s-o felicite, şi… 
acesta e motivul pentru care o felicită public. 

 Pentru că astfel de oameni trebuie să ne fie nouă 
exemple, nu numai artişti şi alţii. Pentru că nu artiştii 
au schimbat soarta lumii,ci oamenii care s-au implicat 
politic,au suferit,şi aşa mai departe.Sigur că pentru cei 
mai tineri Doina Cornea este nimeni, pentru că n-au auzit 
de ea, că cei care sunt în sală aici aveau la Revoluţie 
vreo 15–16 ani,n-aveau ei treabă cu Doina Cornea! Tocmai 
de aceea am amintit-o,ca să ne mai amintim şi de valorile 
româneşti,pentru că noi avem valori româneşti în istorie 
foarte multe,numai că nu le promovăm şi promovăm tot 
felul de lichele pe care le vedem la televizor. 

Şi acum să trec la ce am vrut să spun eu: am o 
întrebare către domnul Viceprimar,care e viceprimarul de 
resort,dacă nu ne poate răspunde acum nu-i nici o 
problemă, că poate n-a primit informaţia sau poate ştie 
să ne răspundă altcineva din sală, eu am auzit, n-am 
văzut materialul, am auzit doar că la Galaţi s-a adoptat 
o hotărâre de consiliu local prin care s-a sistat 
livrarea energiei termice în regim centralizat, pentru că 
nu funcţionează, nu trebuie să mai îmi spună nimeni ce 
spune Uniunea Europeană şi nu ştiu cine şi cum 
funcţionează de bine sistemul centralizat în Occident, că 
l-am trăit pe pielea mea proprie, la noi cert e că nu 
funcţionează. Acum a venit căldura, iar uităm de sistemul 
ăsta şi ne trezim la iarnă iarăşi şi facem tot felul de 
giumbuşlucuri ca să mai luăm nişte zeci de milioane de 
euro din buget, ca să încălzim nu ştiu câţi oameni. Dacă 
cei de la Galaţi au găsit soluţia legală, care eu nu ştiu 
care este, ca să-i ajute pe cetăţeni să-şi facă un sistem 
de încălzire independent şi să renunţe la a mai cheltui 
sute de milioane de lei pentru un grup restrâns de 
oameni, eu l-aş ruga pe domnul Viceprimar să vadă cum au 
găsit cei de acolo soluţia legală. Eu nu ştiu care e 
soluţia legală ca din bani publici să-i ajuţi pe unii să-
şi facă centrale de apartamente. Dar dacă cei de la 
Galaţi au găsit soluţia, e frumos să luăm şi noi modelul 
lor. 

 Şi să trec la ce am avut eu mai important astăzi, 
vreau să fac o declaraţie politică, scurtă, pentru că 
cele două anexe,adică două pagini sunt anexe care vin şi 
argumentează ce spun eu aici, acest material oricum îl 
voi înregistra la doamna Secretar,cu rugămintea să-l 
multiplice pentru fiecare comisie, ca poate, dacă eu am 
greşit în acest material, să fiu îndreptat. Pentru că eu 
fiind fost pe vremuri profesor, ştiu că nimeni nu e 
atotştiutor, numai judecătorii sunt atotcunoscători, 
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profesorii nu, şi atunci să-mi spună unde am greşit, şi 
dacă am greşit, îmi cer scuze şi îmbunătăţesc acest 
material”.  

Domnul consilier Ungar Arnold: 
“Deci asta se numeşte declaraţie politică privind 

nominalizările hotărâte de Consiliul Local Braşov, în 
conducerea comisiilor, instituţiilor şi societăţilor 
comerciale.  

Conform dispoziţiilor art. 37 din Legea 215 din 2001 
republicată, nominalizările trebuie să respecte 
configuraţia politică de la ultimele alegeri locale. Cele 
31 de nominalizări au fost atribuite în felul următor: 16 
la P.N.L.,9 la P.S.D.,3 la U.D.M.R.,2 la P.M.P.,1 la 
P.E.R. În această analiză nu au fost incluse 
nominalizările în consiliile de administraţie ale 
şcolilor din Braşov şi nici supleanţii diferitelor 
comisii. Din cauza acestor nominalizări, membrii F.D.G.R. 
din Consiliul Local nu pot participa efectiv la 
îndeplinirea obligaţiilor care le revin, conform legilor 
care guvernează administraţia publică locală. Pentru a ne 
respecta jurământul depus, vom prelua rolul avertizorului 
public, şi vom informa în amănunt opinia publică cu 
privire la activitatea Consiliului Local Braşov, a 
instituţiilor şi societăţilor comerciale aflate sub 
autoritatea acestuia. În ceea ce priveşte comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Braşov, din cei 7 
preşedinţi, 3 sunt membri P.N.L., 2 sunt membri P.S.D., 1 
membru U.D.M.R. şi unul independent, iar din cei 7 
secretari 4 sunt membri P.N.L., 2 sunt membri P.S.D., şi 
1 membru P.M.P.  

În concluzie, situaţia aceasta poate constitui un 
obiect de studiu pentru cei care analizează modul în care 
funcţionează democraţia în Consiliul Local Braşov, iar 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării are un 
exemplu clasic de discriminare pe motive politice şi nu 
numai. Şi-acuma un post-scriptum, fără ură şi fără 
părtinire, vorba lui Tacitus,campion la numărul de 
nominalizări este consilierul local Oprică, P.N.L., cu 7 
funcţii, la care se adaugă cea de preşedinte al comisiei 
juridice, a Consiliului Local şi cea de preşedinte de 
şedinţă pe viaţă, a Consiliului Local. Este urmat de 
colega lui de partid, Ţop Ferghete, cu 4 nominalizări, şi 
de consilierul Pătraşcu Lucian–P.S.D., cu 3 nominalizări, 
ambii fiind şi preşedinţi de comisii de specialitate ale 
Consiliului Local Braşov. Pe două pagini am toate 
elementele pe care nu le mai citesc acum, sunt 12 
comisii, cu toţi membrii, cu schimbările care s-au tot 
făcut, că unii au venit, alţii au plecat, eu pun asta la 
dispoziţia consilierilor şi dacă am greşit cu ceva, vreau 
să fiu completat. Eu v-am făcut această prezentare nu 
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pentru că aş vrea să fiu eu membru în comisiile astea, eu 
am fost în multe comisii în viaţa mea şi am văzut unii 
mult mai mari şi în comisii mai importante şi s-au dus 
vai de capul lor...Pentru că atâtea funcţii cum văd aici, 
la unii, îmi aminteşte de tovarăşul, şi este unul aici, 
în sală, care ştie că am predat o lecţie, care am 
introdus-o eu unicat pe ţară, ca să-mi bat joc de 
vagabond, dar ca să cad şi bine, funcţiile tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu, şi la final cetăţeanul Ceauşescu avea 
16 funcţii, şi-a ajuns la zid, la Târgovişte. În Braşov 
sunt multe ziduri, tovarăşi! Vă mulţumesc!” 

 
Domnul consilier Macedonschi Cristian are  cinci 

interpelări. 
„Prima se referă la craterele de pe podul de pe 

Timiş-Triaj, că azi-mâine dispar şi maşinile acolo, nu 
numai cauciucurile şi ar trebui urgent reparat şi dacă 
tot ne apucăm de podul de la Timiş-Triaj, care propun să 
intre în reparaţie urgentă, să vedem şi trecerea de cale 
ferată, de nivel, spre Hărmanului, fiindcă acolo se 
strică multe maşini şi e păcat de imaginea oraşului 
nostru.  

Doi – propun să înfiinţăm o comisie de colaborare cu 
Consiliul Judeţean, în vederea reabilitării şi reparării 
ansamblului istoric fortificat al Braşovului. Există poze 
în internet şi solicitări ale cetăţenilor, care ne arată 
cât de şubrede sunt anumite poduleţe de lemn, anumite 
trepte, acum doi ani chiar a fost un accident destul de 
grav cu un turist din Israel, care a căzut şi a ajuns la 
Spitalul Judeţean şi ar fi bine să evităm aceste 
incidente neplăcute şi care iar ne pun într-o lumină 
nefavorabilă şi dacă tot facem treaba aceasta, să ne 
ocupăm puţin şi de baza sportivă Olimpia,pe lângă care 
trec toţi turiştii care ne vizitează şi ne facem de râs. 
Este una dintre clădirile cele mai frumoase ale 
Braşovului şi baza aceea deja e pe cale de dispariţie, în 
frunzele şi în rădăcinile care cresc pe ea. Da… vă rog 
frumos să vedeţi oportunitatea aceasta, Forumul German va 
face aceeaşi interpelare şi în Consiliul Judeţean,şi să 
găsim o soluţie comună rapidă.  

Trei – pentru şcolile profesionale, suntem printre… 
sau oraşul cu cele mai multe şcoli profesionale în sistem 
dual. Agenţii economici şi şcolile promovează în rândul 
tinerilor să vină să se formeze profesional, în special 
în zona rurală. Problema de care ne lovim este că nu avem 
cămine, să-i aducem pe aceşti tineri să stea aici şi să 
înveţe meseriile de care mediul economic are nevoie. Şi 
ar fi important să analizăm situaţia căminelor din 
Braşov, să vedem dacă într-adevăr locuiesc în cămine şi 
tineri care folosesc sau care ar trebui să le folosească, 
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sau au fost construite aceste cămine, dacă nu, să vedem 
cum putem să rezolvăm problema şi desigur să ne gândim şi 
la construcţia de cămine noi.  

Patru… A vorbit colegul meu de domnul Viceprimar, 
care se ocupă şi de partea de încălzire centrală. Eu ştiu 
că el a promis acum ceva timp că se ocupă de transportul 
public pentru studenţi, prin februarie. Până acuma nu s-a 
întâmplat nimic. Noi vrem să fim un oraş important şi din 
punctul de vedere al studenţilor şi al Universităţii. Din 
păcate scădem la numărul de studenţi şi desigur s-ar 
putea să fie şi acesta un punct de nemulţumire al 
studenţilor la Braşov, nu vin încoace fiindcă nu au un 
ajutor din partea municipalităţii. Am sunat la Cluj,la 
Primăria din Cluj şi acolo studenţii care nu sunt la 
plată au gratuitate completă, iar cei care sunt la plată 
au o reducere de 50%. Domnul director,vă rog frumos, 
luaţi legătura cu domnul Viceprimar şi haideţi să găsim o 
soluţie şi pentru Braşov în acest sens.  

După aceea mai am o interpelare, dar o s-o fac la 
punctul respectiv, e una cu parteneriatul cu Nürnberg, 
care mă bucură foarte mult, şi a doua este… la 
transportul public, când ajungem la punctul respectiv, la 
R.A.T.”. 

 
Domnul Consilier Tărăbuţă Dumitru: 
„Un singur punct aş avea, în lunile februarie-martie 

am fost sunat de cei de la Comprest, primind dispoziţie 
şi contract cu Primăria, că vor să pună acele tăbliţe cu 
toate străzile din Braşov pe toate blocurile din Braşov 
şi instituţii publice. Am fost sunat în calitate de 
preşedinte de asociaţie, pentru a da numărul de blocuri 
pe care le am în subordine. M-am bucurat foarte mult, am 
zis că e o lucrare foarte bună, pe care a comandat-o 
Primăria către Comprest, numai că i-am întrebat dacă pune 
şi numere pe aceste blocuri. Ei au spus că nu pun numere, 
au primit dispoziţie să pună numai tăbliţele. Tăbliţele 
sunt foarte bune, rugămintea mea şi a asociaţiilor de 
proprietari cu care am discutat… haideţi să facem o 
lucrare perfectă până la capăt, să punem şi numere pe 
blocuri, pentru că se găsesc foarte greu adresele, sunt 
puse pe toate blocurile, iar unii au început să scrie cu 
grafitti, numărul, fel de fel de table care arată urât. 
Eu cred că ar arăta frumos dacă ar pune aceeaşi culoare, 
tăbliţă cu numărul pe fiecare bloc”.  

 
Domnul Viceprimar Mihai Costel: 
“Vis-à-vis de problema pe care a ridicat-o domnul 

consilier local Arnold Ungar, o să cerem şi ajutorul 
colegilor noştri de la P.S.D., să ne pună în legătură cu 
domnul Primar de la Galaţi, să vedem ce soluţie juridică 
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a găsit dumnealui, dacă există, în momentul acesta, din 
informaţiile mele, nu există un cadru legal, să vedem ce 
au hotărât dumnealor, poate au hotărât doar eşecul 
sistemului,de au constatat prin Hotărâre de Consiliu 
Local, poate doar eşecul sistemului centralizat, fără a 
veni cu o soluţie. În momentul acesta, noi, dacă nu avem 
o bază legislativă, care să dea o alternativă, nu putem 
să luăm o astfel de decizie, ţinând cont de faptul că 
legea ne obligă să asigurăm acest serviciu, dar cu 
siguranţă mă voi documenta, este bine că aţi ridicat 
această problemă şi probabil în perioada următoare vom 
avea un răspuns. Dar nu am cunoştinţă să se fi modificat 
legea între timp. 

Cu privire la interpelarea făcută de domnul 
consilier Macedonschi, vreau doar să-i răspund că ...în 
momentul acesta regia autonomă nu mai există, a fost  
transformată în societate comercială, se supune altor 
reguli, vă pun legislaţia la dispoziţie, iar toate 
modificările sau lucrurile pe care le facem noi la acel 
contract de serviciu pe care Consiliul Local şi 
dumneavoastră l-aţi dezbătut şi l-aţi votat aici, şi pe 
care-l avem noi împreună cu societatea în momentul 
acesta, toate modificările se fac în baza unei 
corespondenţe în Consiliul Concurenţei. Pe această 
discuţie noi am întrebat universităţile din Braşov, am 
avut o corespondenţă, ni s-a comunicat numărul de 
persoane, suntem într-o corespondenţă cu Consiliul 
Concurenţei, după ce lucrurile vor fi clare, pentru că în 
actualul contract de servicii sunt prevăzute reducerile 
şi beneficiile cele prevăzute în mod expres de lege, după 
aceea probabil că vom lua o decizie în acest sens. Dar 
ori este necunoaşterea legii, ori demagogie şi profitaţi 
de faptul că…” 

 
Domnul Primar  George Scripcaru răspunde la cateva 

interpelări: 
„Timiş–Triaj,podul de acolo de care faceţi vorbire, 

tronsonul de la strada Zizinului–Fundătura Hărmanului 
este în proprietatea C.A.N.D.R., şi vă rog frumos să vă 
adresaţi C.N.A.D.R.–lui. Noi am făcut lucrul acesta, 
pentru a derula procedura de trecere din punct de vedere 
juridic... la Municipiul Braşov,ca să putem să reparăm 
ceva ce e al nostru, nu ce e al C.N.A.D.R.–ului. Pentru 
că ştim despre situaţia de acolo,am făcut demersurile 
respective tocmai ca să putem să intervenim, dar ca să 
intervenim şi să alocăm bani pentru o asemenea reparaţie, 
avem nevoie şi din punct de vedere juridic să fim în 
regulă. Dar poate faceţi bine şi ne adresăm şi 
C.N.A.D.R.-ului împreună, poate o să reuşim mai repede... 
Noi nu putem să alocăm bani şi să reparăm zidurile 
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Olimpia sau alte proprietăţi care sunt în patrimoniul 
Consiliului Judeţean. Consiliul Judeţean este cel care 
administrează,conform unei Hotărâri de Guvern,972,care 
stabileşte domeniul public al municipiului,al judeţului. 
Consiliul Judeţean trebuie să facă demersurile pe care 
le-am solicitat de vreo 7 ani de zile,ca noi să putem să 
intervenim pe o asemenea infrastructură...Le-am solicitat 
să iniţieze demersuri la nivelul Guvernului României, şi 
Guvernul României face lucrul ăsta în şedinţe lunare. 
Dacă observaţi în şedinţe de Guvern, se modifică, se 
actualizează 972 cu modificările care sunt pe 
proprietatea publică a municipiului sau a judeţului sau a 
unei unităţi administrativ-teritoriale. Olimpia şi ceea 
ce vedeţi dumneavoastră în Municipiul Braşov se află în 
administrarea Consiliului Judeţean. Consiliul Judeţean 
trebuie să facă demersul acesta, să diminueze, să 
modifice, să actualizeze prin Hotărâre de Guvern lucrul 
acesta şi după aceea să fie preluate de către 
municipalitate, ca municipalitatea să poată aloca bani, 
fonduri, pe investiţii sau reparaţii de la bugetul local. 
N-am cum să mă duc eu să-i spun Consiliului Judeţean să 
reparăm noi ceea ce au ei, pentru că acolo ei au făcut 
anumite cheltuieli, au făcut anumite lucruri de-a lungul 
timpului şi nu au predat până acum absolut nimic 
municipiului,ca urmare a solicitărilor pe care le-am 
făcut noi. Avem şi cu agrementul probleme, avem şi alte 
situaţii de genul ăsta, probleme din punct de vedere 
patrimonial şi juridic, dar pentru că aveţi reprezentanţi 
în Consiliul Judeţean poate se vor corecta şi îndrepta 
aceste lucruri. 

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor are o problemă 
de spaţiu, pe care încercăm să o gestionăm acum ...dacă 
reuşim să derulăm procedura de natură investiţională, la 
fostul cinematograf Modern de pe Griviţei, acolo există 
un spaţiu foarte mare, fostul club de acolo, care este 
foarte încăpător şi acolo vom crea o infrastructură… unde 
să fie translatată toată activitatea de aici, sau măcar 
parţial, poate buletinele, poate anumite funcţiuni de la 
Serviciul de Evidenţa Populaţiei, şi aici să rămână 
naşterile, decesele, sau cel puţin numai căsătoriile. E o 
chestiune de timp până facem treaba asta, pentru că noi 
avem bani de alocat şi pe lista de investiţii care aţi 
aprobat-o la începutul anului la buget, am trecut această 
poziţie ca şi investiţie a Municipiului Braşov în anul 
2017. Sper să reuşim, şi acolo avem de gând să creem o 
locaţie pentru această activitate, am avut iniţial o altă 
idee, să mutăm această activitate în spate...pe 
Panselelor, unde este şi C.M.S.S.-ul pentru activităţile 
de natură socială, acolo avem o clădire care a fost 
preluată de la Europharm sau ce a funcţionat acolo, însă 
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calculând şi ca timp, şi ca deplasare, şi ca locaţie, 
colegii de la Evidenţa Populaţiei au constatat că practic 
este cam acelaşi spaţiu, adică mutam o problemă de aici, 
o mutam undeva într-o altă locaţie.  

Cu şcolile profesionale, sigur că nişte cămine nu se 
pot face peste noapte, şi aici la fel sunt nişte 
investiţii, nişte lucruri care trebuie derulate în 
următoarea perioadă. Anul acesta, după ce a apărut legea 
în aprilie,şi este un lucru bun că Parlamentul actual, 
Guvernul actual a corelat lucrurile din punct de vedere 
legislativ, dar nu chiar 100% cum trebuia, însă e un pas 
foarte important, noi va trebui ca în Municipiul Braşov… 
singura şcoală care funcţionează aşa cum trebuie este 
şcoala de pe fostul Rulmentul. Ce s-a făcut acum a fost o 
chestiune intermediară aşa, făcută de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean într-un mod incorect, nefiresc, au 
înfiinţat nişte clase în cadrul unor şcoli existente care 
au o anumită funcţionalitate, au un anumit domeniu şi au 
mai făcut câte o clasă, două, de diferite activităţi, şi 
nu este o soluţie. Trebuie să înfiinţăm şcoli 
profesionale aşa cum există cea care funcţionează, cu 
personalitate juridică, cu o funcţiune totală, cu o 
anumită pregătire pe un anumit segment profesional, am 
înaintat la Ministerul Educaţiei încă de anul trecut, ca 
şcoli profesionale să fie înfiinţate pe sistemul celei 
existente, la Colegiul Remus Răduleţ, la Mircea Cristea, 
fostul liceu Tractorul, actual Nicolae Titulescu, şi 
fostul liceu economic de pe strada Lungă, care să fie 
transformate în şcoli profesionale 100%. Şi atunci putem 
să avem un parteneriat şi cu componenta economică, să 
funcţioneze o şcoală profesională aşa cum trebuie, cu 
sute de elevi, cu cadre didactice, cu lectori şi cu parte 
din zona componentei economice, şi atunci sigur că putem 
să discutăm şi de componenta asta care într-adevăr se 
constată ca şi locaţie de cămin. Probabil că în reţeaua 
de învăţământ pentru anul viitor, care va fi aprobată de 
Consiliul Local, va trebui să discutăm lucrul ăsta, 
pentru că dacă lăsăm la latitudinea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean, Inspectoratul Şcolar Judeţean nu doreşte 
să facă acest lucru. Şi avem o problemă din punctul ăsta 
de vedere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, care se opune 
ca să se înfiinţeze şcoli profesionale pe sistemul ăsta, 
în Municipiul Braşov, aşa cum avem şcoala existentă de pe 
13 Decembrie. Suntem într-un contact cu mediul economic 
şi încercăm să găsim soluţii, poate că şi alocarea unei 
suprafeţe, a unui teren pentru construcţia de cămin, 
poate că ar fi o soluţie.  

O să avem un proiect de hotărâre cu referire la 
cetăţean de onoare domnul doctor Moldovan, pentru şedinţa 
următoare, şi colegii mei sunt aici prezenţi de la 



 11

departamentul de specialitate pentru a vă vorbi de acest 
proiect, însă avem nevoie şi de o iniţiativă dincolo de 
cea verbală astăzi, de un demers scris din partea unora 
sau altora care să prezinte, pentru că în regulamentul 
respectiv e necesar să îndeplinim această condiţie. 

Cu Creşele într-adevăr avem o problemă şi se 
prefigurează o problemă la nivelul Municipiului Braşov în 
acest an, din discuţiile pe care le-am avut cu Serviciul 
de Creşe, avem un deficit de vreo 600 de copii care nu 
îşi regăsesc un loc în creşe, în Braşov. Avem problema 
asta cu grădiniţele, nu Inspectoratul, Inspectoratul doar 
din punct de vedere al activităţii I.S.J. are o 
responsabilitate. Proprietatea şi Patrimoniul este al 
Municipiului Braşov, la fel, e o chestiune tot de acelaşi 
fel cu Inspectoratul, unde Inspectoraul are o altă 
abordare şi crede că poate să gestioneze lucrurile cu 
totul şi cu totul altfel faţă de cum le avem noi în 
momentul de faţă. Am discutat cu doamna directoare, aţi 
discutat şi dumneavoastră, parte dintre consilieri, sunt 
câteva soluţii care ar rezolva problema punctual, acum, 
pe moment, dar asta nu rezolvă problema în ansamblu, 
pentru că deficitul acesta trebuie să fie rezolvat prin 
infrastructură nouă. O să venim în Consiliul Local cu 
două locaţii, dezmembrăm acum, se derulează procedura 
asta pentru două amplasamente, unul în Coresi, unde cei 
de acolo au înţeles să cedeze 2000 m.p. să treacă din 
domeniul privat al lor în domeniul public al Municipiului 
Braşov cu destinaţia de creşă, şi mai avem încă 200 de 
metri în Bronzului, dar acolo va fi necesar pentru o 
grădiniţă, pentru că la creşă există o regulă, ca 
suprafaţă, ca dezvoltare pe verticală, orizontală, 
lucrurile sunt foarte clar stabilite de către legislaţie 
şi asta va fi soluţia în zona respectivă, nu rezolvă 
problema în totalitate, e o chestiune şi de investiţie 
aici, care urmează să fie derulată în următoarea 
perioadă. 

Cu transportul dl. Mihai Costel v-a răspuns, am 
reţinut şi ce a spus dl. Tărăbuţă, într-adevăr o să 
discutăm ca să vedem cum putem să adăugăm la titulatura 
pentru stradă să avem şi numărul, e o chestiune aici care 
cu asociaţiile şi cu… de aici, de la noi, de la 
sistematizare, să nu greşim cumva să trecem numere 
greşite pe indicatoarele de stradă şi de număr de 
bloc...” 

 
 Dl. Viceprimar Mihai Costel precizează că nu va mai 

fi necesar să ceară sprijinul colegilor, să vorbească cu 
dl. Primar de acolo, ţinând cont că acea hotărâre la care 
dl.Arnold Ungar face referire a fost atacată de 
Instituţia Prefectului. Tinând cont că acea hotărâre de 
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consiliu local a întrerupt furnizarea cu agent termic şi 
apă caldă în Municipiul Galaţi, fără a da o soluţie, ei 
au obligativitatea la care dânsul făcea referire, de a 
asigura furnizarea cu apă caldă şi cu agent termic în 
municipiu. Deci, acea hotărâre a luat decizia să închidă 
sistemul centralizat, fără a da o soluţie, dar ea este 
acuma atacată. 
 
 

  ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ   
  

(1)  PUNCTUL  50 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Gheorghe Bariţiu nr.4, ap.10 deţinut de Ciors Elena 
Consuela. 

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

(2)  PUNCTUL  51 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 
cetăţean de onoare post-mortem alpinistului Erik Gulacsi. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 5 
şi 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
(3)  PUNCTUL  52 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a parcării publice Poiana Mică 
Braşov  

Domnul consilier Macedonschi Cristian: 
“Am văzut că abonamentele vor fi pentru o săptămână. 

Eu sunt de părere că ar trebui să le oferim hotelurilor 
posibilitatea să-şi închirieze pe o lună de zile parcări 
acolo pentru clienţii lor. Şi pentru braşoveni, cel puţin 
un abonament pe o zi, fiindcă dacă te duci să schiezi şi-
ţi laşi maşina acolo, trebuie să ai abonamentul pe o zi 
sau poate chiar pe lună, sunt braşoveni care şi-ar dori 
abonament pe lună acolo. Deci să se ia în calcul şi 
braşovenii,nu numai turiştii care vin şi stau o 
săptămână.”  

 
Domnul Primar George Scripcaru: 
“Noi ne gândim la abonamente...,parcarea asta este 

pentru deficitul de parcări în Poiana Braşov şi ca urmare 
a faptului că urmează să avem anumite restricţionări în 
Poiana Braşov. De exemplu, să nu se mai parcheze maşini 
pe trotuare sau stânga–dreapta,ca să fluidizăm traficul, 
intenţionăm ca… de la poliţie,să se desfiinţeze parcările 
stânga-dreapta, până sus, la Telecabină, rămân parcările 
la hoteluri, rămâne parcarea din centrul Poienii, 
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parcarea de la Ursu, şi în rest, parcarea asta vine şi 
compensează deficitul de parcări din Poiana Braşov. 
Parcările astea nu sunt pentru cetăţenii din Braşov, care 
să se ducă şi să-şi lase maşina acolo, după aia să vină 
acasă, parcările astea sunt pentru cei care vin ocazional 
în Braşov, într-un sejur,la ski,iar dacă un hotelier are 
un deficit de locuri de parcare, ţinând cont de faptul 
că… am luat aşa, am făcut o estimare,are o familie care 
vine o săptămână în Poiană, să poată să facă un abonament 
şi să ia locuri de parcare pentru clientul lui la 
parcarea asta. Nu ne-am gândit la abonamente, că nu vine 
nimeni să stea o lună de zile în Poiana Braşov ca turist. 
Am făcut o medie, 7 zile eu cred că este un termen mediu,  
care poate să fie luat în calcul. În rest, dacă ajungi să 
faci o restricţionare şi să discutăm de translatarea asta 
de la parcarea din Poiana Mică până în centrul Poienii, 
strategia… aţi aprobat planul de mobilitate, SID-ul, unde 
se face referire la componenta de accesibilitate şi 
mobilitate pe ceea ce înseamnă transport, şi se face 
referire acolo că o dată cu achiziţionarea ca urmare a 
finanţării pe care astăzi sper să o votăm, să includem un 
pachet de câteva autobuze mici, care să facă legătura 
între Poiana de jos şi centrul Poienii, parcarea asta la 
care facem referire, cel care îşi lasă maşina acolo, să 
poată să fie transbordat de colo-colo, dus şi înapoi cu 
mijloacele astea de transport pe care să le achiziţionăm 
şi cu care să facem acel traseu acolo, în Poiană”. 

 
Domnul consilier Macedonschi Cristian: 
“Doar că acest lucru trebuie corelat imediat, că 

altfel vă garantez că n-o să parcheze nici o maşină până 
când nu e transportul public rezolvat. Vă dau în scris, 
domnul Primar, treaba asta!” 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

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

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
 

PUNCTUL 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. 
 

 Domnul Consilier Pătraşcu Lucian o propune la 
Comisia 3, în locul domnului Popa Răzvan pe doamna Urse 
Gabriela”. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Municipiului Braşov – mai 2017. 
 
Art.1.Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului 
Braşov pe anul 2017 în sumă de 661.889,01 mii lei la 
partea de venituri şi  897.861,70 mii lei la partea de 
cheltuieli, astfel: 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în 
sumă de 570.465,01 mii lei, iar cheltuielile sunt în 
sumă de 570.465,01 mii lei. 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în 
sumă de 91.424,00 mii lei, iar cheltuielile sunt în 
sumă de 327.396,69 mii lei.  
 
Execedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2016 

conform HCL nr.8/ 28.01.2017 privind privind  încheierea 
execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 
2016, este de  235.972,69 mii lei, cuprins la partea de 
cheltuieli. 

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe 
capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se 
regăseşte în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

 
(Rezultatul votului: unanimitate) 

 
Art.2 Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
local pe anul 2017 în suma de 138.510,97 mii lei la 
partea de venituri şi 145.079,75 mii lei la partea de 
cheltuieli, astfel: 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în 
sumă de 121.110,97 mii lei, iar cheltuielile sunt în 
sumă de 127.240,78 mii lei;  
Execedentul secţiunii de funcţionare la 31.12.2016, 
conform HCL nr.9/ 28.01.2017 privind privind 
utilizarea excedentului aferent instituţiilor 
publice finanţate în anul 2017 din bugetul 
Municipiului Braşov, este de  6.129,81 mii lei, 
cuprins la partea de cheltuieli. 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în 
sumă de 17.400 mii lei, iar cheltuielile sunt în 
sumă de 17.838,97  mii lei;  

 
Execedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2016, 

conform HCL nr.9/ 28.01.2017, este de  438,97 mii lei, 
cuprins la partea de cheltuieli. 

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului 
instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 
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subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi 
aliniate se regăseşte în anexa nr.2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
(Rezultatul votului: unanimitate) 

 
Art.3  Bugetul centralizat al fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017 rămâne la nivelul aprobat 
prin HCL nr.109/15.03.2017. 

 
(Rezultatul votului: unanimitate) 
 
Art.4 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli 

ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate 
integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe 
anul 2017, astfel: 

 
Municipiul Braşov  anexa nr.3 
Direcţia Fiscală Braşov anexa nr.4 
Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Braşov 

anexa nr.5 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov anexa nr.6 
Teatrul “Sică Alexandrescu”Braşov anexa nr.7 
Direcţia de Servicii Sociale Braşov anexa nr.8 
Serviciul Public de Administrare Creşe 
Braşov 

anexa nr.9 

Serviciul Public Administrare Pieţe 
Braşov 

anexa nr.10 

Grădina Zoologică Braşov anexa nr.11 
Serviciul Public Local de Termoficare 
Braşov 

anexa nr.12 

Serviciul Public Local Salvamont Braşov anexa nr.13 
Grădiniţa cu program normal nr.4 Braşov anexa nr.14.01 
Grădiniţa cu program prelungit nr.5 
Braşov 

anexa nr.14.02 

Grădiniţa cu program prelungit nr.8 
Braşov 

anexa nr.14.03 

Grădiniţa cu program prelungit nr.10 
„Primii paşi” Braşov 

anexa nr.14.04-
14.05 

Grădiniţa cu program prelungit nr.12 
Braşov 

anexa nr.14.06-
14.07 

Grădiniţa cu program prelungit nr.15 
Braşov 

anexa nr.14.08-
14.09 

Grădiniţa cu program prelungit nr.24 
Braşov 

anexa nr.14.10 

Grădiniţa cu program prelungit nr.31 
Braşov 

anexa nr.14.11-
14.12 

Grădiniţa cu program prelungit nr.34 
Braşov 

anexa nr.14.13 

Şcoala Gimnazială nr.1 Braşov anexa nr.15.01 
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Şcoala Gimnazială nr.2” Diaconu Coresi” 
Braşov 

anexa nr.15.02 

Şcoala Gimnazială nr.3 „Gheorghe Lazăr” 
Braşov 

anexa nr.15.03 

Şcoala Gimnazială nr.5 Braşov anexa nr.15.04 
Şcoala Gimnazială nr.6 “Iacob Mureşianu 
Braşov 

anexa nr.15.05 

Şcoala Gimnazială nr.8 “ Braşov anexa nr.15.06 
Şcoala Gimnazială nr.9 “ Nicolae 
Orghidan” Braşov 

anexa nr.15.07 

Şcoala Gimnazială nr.11 “Şt.O Iosif ” 
Braşov 

anexa nr.15.08 

Şcoala Gimnazială nr.12 Braşov anexa nr.15.09 
Şcoala Gimnazială nr.13 Braşov anexa nr.15.10 
Şcoala Gimnazială nr.14 Braşov anexa nr.15.11 
Şcoala Gimnazială nr.15 Braşov anexa nr.15.12 
Şcoala Gimnazială nr.19 Braşov anexa nr.15.13 
Şcoala Gimnazială nr.25 Braşov anexa nr.15.14 
Şcoala Gimnazială nr.27 „Anatol 
Ghermanschi” Braşov 

anexa nr.15.15 

Şcoala Gimnazială nr.30 Braşov anexa nr.15.16 
Colegiul Naţional Andrei Şaguna Braşov anexa nr.16.01 
Colegiul Naţional Dr.Ioan Meşotă Braşov anexa nr.16.02 
Colegiul Naţional Unirea Braşov anexa nr.16.03 
Colegiul Naţional de Informatică” 
Gr.Moisil „Braşov 

anexa nr.16.04 

Colegiul Naţional “Aprily Lajos “Braşov anexa nr.16.05 
Colegiul de stiinte ale naturii Emil 
Racoviţă Braşov 

anexa nr.16.06 

Liceul „Andrei Mureşanu “ Braşov anexa nr.16.07 
Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” 
Braşov 

anexa nr.16.08 

Liceul cu Program Sportiv Braşov anexa nr.16.09 
Liceul Vocaţional de Arte Plastice 
“Hans Mattis Teutsch Braşov 
 

anexa nr.16.10 

Liceul Vocaţional  de Muzică “Tudor 
Ciortea” Braşov 

anexa nr.16.11 

Liceul Teoretic Johanes Honterus  anexa nr.16.12 
Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” 
Braşov 

anexa nr.16.13 

Colegiul Tehnic “Transilvania Braşov anexa nr.16.14 
Colegiul Tehnic Energetic  “Remus 
Răduleţ Braşov 

anexa nr.16.15 

Colegiul Naţional Economic „Andrei 
Bârseanu” Braşov 

anexa nr.16.16 

Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov anexa nr.16.17 
Şcoala Profesională Germană Kronstadt 
Braşov 

anexa nr.16.18 

Colegiul „Nicolae Titulescu” Brasov anexa nr.16.19 
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Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov anexa nr.16.20 
Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae 
Rucăreanu Braşov 

anexa nr.16.21 

 
(Rezultatul votului: 24 voturi pentru,nu participa 

la vot domnul consilier Ungar Arnold) 
 
Art.5 Se aprobă Programul de investiţii publice al 

Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi 
bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii, conform anexelor nr. 17.01-17.04, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
(Rezultatul votului: unanimitate) 
 
Art.6 Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective 

de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului 
Braşov conform anexei nr. 18, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

(Rezultatul votului: unanimitate) 
 
Art.7  Primarul Municipiului Braşov va asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
(Rezultatul votului: unanimitate) 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

2, 3, 4, 5, 6 si 7 iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

         
PUNCTUL 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie a bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 
2016. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 
1,2, 3, 4, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat 
cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie a bugetului Municipiului Braşov la 31 martie 
2017. 

Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 
1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7,iar în urma votului a fost aprobat 
cu unanimitate. 

     
  PUNCTUL 5 

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr. 
110/2017 referitoare la acordarea de burse elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul 
Braşov, pentru anul şcolar 2016 - 2017- semestrul II. 
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 Proiectul  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 
1,2, 3, 4, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat 
cu 24 voturi pentru şi o abţinere (nu participă la vot 
dl.consilier Ungar Arnold). 

 
PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor care au 
obţinut performanţe la acţiuni sportive naţionale 
oficiale. 

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

     PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii 
demersurilor de contractare a unui împrumut de către 
Societatea RATBV S.A. de la Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea achiziţionării de 
autobuze noi destinate transportului public local de 
călători. 
 

Domnul consilier Macedonschi Cristian: 
“Profit de ocazie că e şi dl. director aici, dl. 

director Antohe. Am analizat materialul trimis de 
dumneavoastră, ştiu că avem 25 de troleibuze funcţionale 
la Braşov, dar mai mult de 7 până la 10 nu circulă, şi 
nu-mi dau seama de ce. Şi aş dori să ne prezentaţi cât se 
poate de repede şi strategia şi viziunea dumneavoastră 
pentru transportul electric la Braşov.După câte ştiţi, 
transportul electric la Braşov are o istorie foarte 
lungă, şi noi în anii 1990, la începutul anilor ’90 am 
avut peste 110 troleibuze. Troleibuzul este cel mai 
eficient mijloc de transport şi în materialul 
dumneavoastră încercaţi să ne convingeţi exact opusul. Vă 
aduc studii din străinătate, din Polonia, din Germania, 
din Austria, în care se spune că e cel mai eficient. 
Bateriile la autobuzele electrice nu sunt încă 100% 
sigure şi sunt foarte costisitoare, deci raportat la 
autobuzul electric e mult mai eficient, iar la autobuzele 
convenţionale eu nu am văzut pe nimeni care să plece cu o 
găleată de curent acasă. Ştiu că şi la Regia noastră sau 
la transportul nostru public sunt pierderi foarte mari de 
combustibil şi de aceea vreau să revizuiţi un pic şi să 
ne explicaţi într-o şedinţă de ce vedeţi atât de 
ineficient transportul public cu troleibuze, mai ales că 
la studiul de oportunitate făcut în 2015 erau în listă 
achiziţia a 10 troleibuze, alea au dispărut complet, şi 
aş dori să ştiu de ce, mai ales că atunci, în 2015, în 
decembrie, a fost aprobat şi un plan de mobilitate urbană 
în care erau trecute troleibuzele şi erau şi pregătite 
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pentru o finanţare prin POR 4.1. Şi când se face studiul 
de fezabilitate, fiindcă studiul de oportunitate a fost 
făcut, studiul de fezabilitate nu a mai fost făcut din 
2015, sunt de acord să luăm creditul, noi avem nevoie de 
un transport public eficient, dar nu ştiu de ce se 
doreşte renunţarea la troleibuze. Mulţumesc frumos!”  

 
Director R.A.T.BV S.A. – dl. Antohe Gabriel: 
“Vis-à-vis de transportul electric, eu nu am 

comentat şi nu comentez ce s-a întâmplat în trecut, 
constat doar situaţia care este astăzi. Astăzi avem un 
număr de 25 de autobuze care au peste 30 de ani, 33 de 
ani este media… troleibuze, scuzaţi, …media de vârstă. 
Sunt extrem de uzate.  

În materialul pe care l-am prezentat am susţinut şi 
susţin în continuare că acest transport, în modul în care 
este el desfăşurat astăzi, este foarte ineficient. De ce? 
Cheltuielile generale cu reţeaua de troleibuze sunt 
foarte mari şi cota de cheltuieli generale este aceeaşi, 
indiferent că noi circulăm cu 5, 10, 50 sau 100 de 
troleibuze. Deci sunt cheltuieli care se fac în mod 
inutil. Pot să spun că şi eu îmi doresc să accesăm pe axa 
4 sau pe orice altă posibilitate să ajungem la autobuzele 
electrice. Vă înţeleg argumentele vis-à-vis de 
troleibuze, dar asta mergea în momentul când reţeaua era 
suficient de dezvoltată. Ca să refacem reţeaua, ne-ar 
costa ceva de ordinul zecilor de milioane de Euro. Ca să 
circulăm aşa cum este, v-am dat cifre concrete, pentru 
care răspund şi care vă asigur că sunt foarte reale, că 
este extrem de ineficientă, costul e mai mult decât dublu 
decât cu un autobuz. Vis-à-vis de economiile care ar 
putea fi făcute sau de partea de poluare, vreau să vă 
spun că probabil ştiţi sau dacă nu, eu aşa cunosc din 
documentaţia de specialitate, poluarea pentru a produce 
energie electrică în România este mult mai mare decât 
poluarea din combustibilii fosili. Deci nici acesta nu ar 
trebui să fie neapărat un argument. Din motive economice 
foarte simple nu cred că se justifică un studiu de 
fezabilitate, lucrurile sunt extrem de simple şi clare, 
cât pot să parcurg cu treleibuze şi cât de eficient este. 
Dacă solicitaţi un studiu, nu este nici o problemă, eu nu 
pot decât să fac ce mi se cere. Dar aşa cum arată 
situaţia astăzi, ele sunt ineficiente, şi ca să mai 
înlocuim troleibuzele vechi cu unele noi, care costă 
dublu cât un autobuz, iarăşi nu cred că se justifică”. 
  

Domnul consilier Macedonschi Cristian: 
 “Dar nu dublu cât un autobuz electric, staţi puţin! 
Dacă luăm în calcul şi combustibilul şi cel care se 
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consumă prin consum mai mare şi inclusiv pierderile de 
combustibil, cred că…ar trebui să le refaceţi calculul!” 
  

Director R.A.T.BV S.A. – dl. Antohe Gabriel: 
 “Dacă credeţi că ceva este incomplet sau eronat, vă 
rog să-mi spuneţi concret pe cifrele din studiu. De ce am 
scris acolo, chiar cred că răspund. Mulţumesc!” 
 

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

 
PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
207/2016 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 
şi 5,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 9 

Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 
2017 - 2018 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul 
ghiozdan”. 

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

 
PUNCTUL 10 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
431/09.09.2016, prin care s-au aprobat Organigrama şi 
Statul de funcţii ale Serviciului Public Local de 
Termoficare Braşov. 

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

 
PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 469/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de 
Termoficare Braşov 

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

 
PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de 
carburant pentru autovehiculele din dotarea Serviciului 
Public Local de Termoficare 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 13 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 
nr.109/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
4, 5 şi 6,iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

PUNCTUL 14 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor 
financiare anuale încheiate la 31.12.2016 ale Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării  
indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2016. 

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

 
PUNCTUL 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare, 
pe o perioadă de 10 ani, a suprafeţei de 2,4577 ha teren 
situat în UP IV Braşov, ua 507, fond forestier 
proprietate publică a Municipiului Braşov, în scopul 
constituirii Parcului recreativ „Aventura Braşov”. 

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

 
PUNCTUL 16 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare, 
pe o perioadă de 10 ani, a suprafeţei de 0,0025 ha teren 
situat în UP IV Braşov, ua 505B, fond forestier 
proprietate publică a Municipiului Braşov, în scopul 
extinderii Parcului recreativ „Aventura Braşov”. 

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

 
PUNCTUL 17 

Proiect privind aprobarea atribuirii şi categoriei 
funcţionale 1-4 A (pădure parc) suprafeţei de 25,2 ha 
aferente ua 514A si 517 din U.P. IV Brasov, suprafaţă 
propusă a deveni parc dendrologic şi categoriei 
funcţionale 1-5G (suprafaţa destinată executării de 
lucrări experimentale) suprafeţei de 3,9 ha (parte din ua 
517). 

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

 
PUNCTUL 18 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
74/2016 republicată,prin care s-au aprobat Organigrama şi 
Statul de funcţii ale Serviciului Public Local Salvamont 
Braşov.  



 22

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

 
PUNCTUL 19 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-au aprobat 
Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică 
Alexandrescu” Braşov. 

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

 
PUNCTUL 20 

Proiect de hotărâre privind înscrierea Municipiului 
Braşov în Asociaţia Clusterul pentru promovarea 
clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero – 
Pro-nZEB. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 7,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
                 

PUNCTUL 21 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Municipiului Braşov la acţiunile culturale organizate 
pentru promovarea Braşovului la Nürnberg – Germania.  
 

Consilier - dl. Macedonschi Cristian: 
“Domnul preşedinte, şi aici am zis că o să am o 

scurtă intervenţie. Mulţumesc pe această cale pentru 
efortul pe care-l face Primăria Braşov şi e important, 
pentru că parteneriatul între Nürnberg şi Braşov este 
unul foarte vechi, eu fiind cetăţean al oraşului Nürnberg 
pot doar să mă bucur pentru această acţiune şi vă invit 
pe toţi să participaţi la ziua României, 1 şi 2 iulie, cu 
rugămintea să veniţi pe costuri proprii, aşa cum o fac eu 
de fiecare dată. Vă mulţumesc frumos!” 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 

5 şi 7,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Municipiului Braşov la proiectul cultural de promovare a 
Braşovului la Linz - iunie 2017. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 7,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare 
pentru participarea echipei de handbal băieţi a Liceului 
cu Program Sportiv Braşov la turneul organizat la 
Nürnberg - Germania în perioada 19 - 24 iulie 2017. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 7,iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 24 

Proiect de hotărâre privind prezentarea propunerii în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C.Tetkron S.R.L. de 
candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administrare al 
societăţii.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de 
voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier Arnold 
Ungar). 

 
PUNCTUL 25 -RETRAS 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
486/2016 privind aprobarea derulării procedurilor privind 
selecţia candidaţilor pentru funcţia de membri ai 
consiliului de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. şi a 
reprezentanţilor autorităţii tutelare în consiliul de 
administraţie.  
 

PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii „Finalizarea lucrărilor de închidere a 
depozitului de deşeuri industriale nepericuloase clasa B, 
Timiş – Triaj”. 

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

 
PUNCTUL 27 

Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de 
coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi 
planificarea contractelor de concesiune a serviciului de 
amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu 
plată, cu excepţia celor de reşedinţă, concesionate sau 
închiriate de pe domeniul public al Municipiului Braşov. 

 
Viceprimar – dl. Mihai Costel: 
“Aş dori să fac propuneri pentru membrii comisiei 

din partea Consiliului Local, îl propun pe domnul 
Pătraşcu Lucian, domnul Oprică Adrian şi doamna Ţop 
Ferghete Carmen”. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1, 
5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 voturi 
pentru şi 2 abţineri (domnul consilier Arnold Ungar şi 
domnul consilier Macedonschi Cristian). 

 
 



 24

 
PUNCTUL 28 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de 
urbanism “P.U.Z. – Ansamblu Hotel - Centru de Conferinţe 
- Spaţii Comerciale”, în Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 3-
5, beneficiar S.C. Lidl România SCS. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 2 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi 
pentru şi o abţinere (domnul consilier Macedonschi 
Cristian). 

 
PUNCTUL 29 

Proiect de hotărâre privind aprobare “P.U.D. – Construire 
casă de vacanţă, foişor, garaj, refacere gard la stradă, 
organizare acces auto şi pietonal”, în Braşov, Poiana 
Braşov,str. Poiana lui Stechil fn, beneficiari Simtion 
Ioan Marian, Simtion Mariana. 

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

 
PUNCTUL 30 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată cu nr. 1643/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a terenului donat de 
Drăghici Gheorghe. 

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

 PUNCTUL 31 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie 
autentificată cu nr. 1090/2017 şi trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a terenului donat de Fodor 
Titus Ovidiu. 

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

 
PUNCTUL 32 

Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul public 
al Municipiului Braşov a terenului înscris în  C.F. nr. 
128073 Brasov, nr. cad. 1973, nr. top 10503/3/1/2/9.  

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

 
PUNCTUL 33 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public 
al Municipiului Braşov a terenului  înscris în C.F. nr. 
145886 Braşov, nr. cad. 145886. 

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 34 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
str. Nicolae Bălcescu nr. 5, ap. 1/B, deţinut de 
Marinescu Costelia Antoanella. 

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

PUNCTUL 35 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, 
Piaţa Sfatului nr. 21, ap. 1, deţinut de OIL TRADE 
MASTERS SRL. 

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

 
PUNCTUL 36 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov,str. Poarta Schei nr. 35, înscris în CF 38437/N, 
deţinut de S.C. DICON COMPANY SRL. 

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

 
PUNCTUL 37 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov 
str. Poarta Schei nr. 35, ap.10, înscris  în CF 38511, 
deţinut de  S.C. DICON COMPANY SRL. 

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

 
PUNCTUL 38 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune pentru cumpărarea  imobilului situat în 
Braşov, Piaţa Sfatului nr. 6, ap. 1C, ap. 3A1, ap. 5, 
ap.9A, ap. 9B, deţinute de Boriga Cortelazzo Dorina. 

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

 
PUNCTUL 39 

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării către 
Teatrul pentru copii  Arlechino Braşov, a apartamentului 
nr. 13, situat în Braşov, str. Molidului, nr. 43 A, bloc 
B. 

 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 40 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 
233/2016 privind aprobarea reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru 
anul  şcolar 2016- 2017. 

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

 
PUNCTUL 41 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului 
situat în Braşov, str. Horia f.n. 

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

 
PUNCTUL 42 

Proiect de hotărâre privind vânzare directă teren aferent 
construcţiei, situat în Braşov, Calea Bucureşti  nr. 53, 
către Sinka Iolanda şi alţii. 

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

 
PUNCTUL 43 

Proiect de hotărâre privind vânzare directă teren aferent 
construcţiei, situat în Braşov, str. Karl Lehmann  nr. 
28, către Taşcă Monica. 

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

 
PUNCTUL 44 

Proiect de hotărâre privind vânzare prin licitaţie 
publică a terenului situat în Braşov, str. Matei Basarab 
nr.74.  

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

                   
  PUNCTUL 45 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului 
aferent construcţiei, situat în Braşov,  str. L.C. Babeş 
nr. 1, către Mobila Sercons SCM Braşov. 

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

 
PUNCTUL 46 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului 
aferent construcţiei, situat în Braşov, bd. Griviţei nr. 
48, către Mobila Sercons SCM Brasov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 47 
Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz 
şi servitute în favoarea Societăţii de Distribuţie a 
Energiei Electrice Transilvania Sud S.A Braşov asupra 
unui imobil situat în Braşov, str. Fagurelui nr.1 bis. 

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

 
PUNCTUL 48 

Proiect de hotărâre privind revocarea notării înscrise 
asupra imobilului situat în Braşov, str. Crinului                      
nr. 57A. 

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

 
PUNCTUL 49 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în publică a 
Municipiului Braşov a terenului situat în  str. Timiş – 
Triaj nr. 20M. 

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

 
 

 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 
 
 


