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           ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

                       BRAȘOV 

 

PROCESUL-VERBAL 

încheiat în ședința ordinară  a Consiliului Local Brașov 

din data de 08  septembrie 2016 

 

Ședința ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost 
convocată pentru data de 08 septembrie 2017, orele 12:00, în sala de ședințe a 
Consiliului Local, din B- dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul 
instituției și publicat în ziarul „Transilvania Expres”, în data de sâmbătă – 
duminică, 02 – 03 septembrie 2017. 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Maria Anda Zamora face 
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 23. Absentează doamna 
consilier Țop – Ferghete  Floriana – Carmen, dl.consilier Bucur Ciprian Ionuț, dl. 
Consilier Comșa Marius şi domnul consilier Achim Gheorghe Silviu. 

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 inițială cu 21 puncte și se aprobă cu 

unanimitate.  
 

 
* 

Aprobarea ordinii de zi suplimentară 
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 3 puncte și se aprobă cu 

unanimitate. 
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Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian supune atenţiei o 

propunere de proiect pe care să-l implementeze în şcoli intitulat: “Educaţie juridică 
în şcoli şi licee”, acesta fiind prezentat de d-na avocat  Pamela Diaconu, care 
susține, că obiectivul acestui proiect este de a ajuta copiii, ca printr-o manieră 
atractivă şi un limbaj uzual, adaptat la nivelurile de învăţământ, cărora se 
adresează, să-şi însuşească o serie de cunoştinţe juridice primare, pe care le 
consideră necesare în activitatea lor cotidiană şi pentru a-i informa cu privire la 
drepturile şi obligaţiile lor, în calitate de cetăţeni ai acestei ţări. 

Domnul președinte Oprică Florentin Adrian dorește, ca până la ședința 
urmatoare, să primescă un material în acest sens, pentru fiecare consilier în parte, 
pe baza căruia, se va putea discuta în Consiliile de Administrație ale unităților de 
invățământ, din care fac parte consilierii locali.  

 
 

INTERPELĂRI 
 

Consilier – Ungar Arnold: 
“Declaraţia politică pe care o voi face astăzi, ar putea avea titlul: Reformă 

şi contra-reformă. Până a ajunge la zi, vreau să vă dau 2-3 exemple, cum s-a mai 
întâmplat cu alte reforme şi contra-reforme şi ce consecinţe au fost. 

De exemplu, reforma religioasă a lui Luther a dus la contra-reformă şi a 
culminat cu Războiul de 30 de ani. 

Reformele făcute la începutul Statului Sovietic, de către Lenin, acel N.E.P., 
de care probabil ştiţi sau nu ştiţi, aflaţi acum, au fost încheiate de Stalin prin 
dictatura stalinistă cu crimele care au urmat. 

Ceauşescu al nostru, şi ăla când a ajuns la conducere, a început nişte 
reforme în domeniul economic, deschidere politică şi a culminat cu dictatura pe 
care o cunoaştem şi de care am scăpat în Decembrie ‘89. 

Am făcut această introducere pentru a arăta că în istorie nu e nimic nou. Aş 
mai putea da încă 10 exemple, dar nu vă reţin timpul. 

Ideea la care vreau să mă refer astăzi, este că contra-reforma la care asistăm 
în ţara aceasta, care se face în domeniul justiţiei, prin atacarea sistematică, în 
special a celor care luptă împotriva corupţiei. 

Eu folosesc acest prilej, pentru a-mi arăta solidaritatea cu magistraţii din 
România, în special cu procurorii care luptă împotriva corupţiei şi cu acele 
structuri din serviciile de informaţii, care sprijină informativ, ca suport tehnic, 
această luptă.   
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Am făcut această afirmaţie, ca să se ştie că aceşti judecători, procurori şi 
membri ai serviciilor speciale, nu sunt chiar singuri, că ceea ce spun eu aici, nu 
este numai gândul meu, este gândul multor oameni cu care discut. 

Şi cu asta am încheiat declaraţia politică. 
Întrebare domnului Preşedinte, că dânsul mi-e preşedinte de mai multe ori: 

şi aici e preşedinte, şi la Comisia juridică. 
Ce aţi făcut cu materialul acela “Salvaţi zona istorică a Braşovului vechi”? 

Că aceia mă tot întreabă pe mine, că cel care e preşedinte acolo, mă cunoaşte. Mă 
tot întreabă ce am făcut. Păi, eu nu am ce să fac, că nu eu sunt preşedinte la 
Comisia juridică. Eu vă întreb amical că, de fapt, dumneavoastră veţi răspunde că 
sunteţi preşedinte.  

O altă întrebare, în ultimul număr din revista “Magazin istoric”, care are o 
rubrică intitulată: “Din Bucureştii de acum 50 de ani”, este o poză frumoasă ce, 
zice “Noaptea maşinile salubrităţii udă marile bulevarde”. 

Acuma, citind articolul acesta, mi-am amintit că pe vremuri şi în Braşov, 
vara, maşinile acestea ale salubrităţii udau oraşul. Citind aceasta mi-am amintit că 
de câţiva ani, nu se mai udă oraşul… Se udă? Da? Înseamnă că în zona în care 
locuiesc eu nu ajunge udatul. Bun! Înseamnă că vom uda mai mult de Paşte acolo, 
cu sticluţa.  

Ca să închei într-o notă istorică, la Roma, Cato cel Bătrân avea o vorbă, 
indiferent despre ce discuta, el încheia cu “Cartago de lenda!”, adică, asta însemna: 
“Cartagina trebuie distrusă.”. 

De acum în colo, orice cuvântare pe care o mai ţin aici, voi încheia cu o 
afirmaţie negativă: Nu trebuie cumpărate autobuze din Belarus!” 

 
Consilier – Macedonschi Cristian: 
“După câte ştiu, am înţeles că se rezolvă problema cu turnurile şi cu 

monumentele istorice, să treacă în proprietatea municipalităţii. 
Vă rog, domnule Primar, să aveţi în vedere să şi bugetaţi repararea acelor 

trepte şi a acelor părţi din lemn, ca să nu mai avem accidente, cum am mai avut în 
vara aceasta, să nu ne facem de râs! Este foarte important, la următoarea şedinţă, să 
existe o rectificare bugetară, să se găsească bani. Nu este vorba de bani mulţi dar e 
vorba de multă imagine.” 

 
Consilier – Crivineanu Alexandra Ioana: 
“Bună-ziua! 
Am trimis mai devreme, cam acum o oră, o poză pe adresele 

dumneavoastră de e-mail, ale executivului şi ale colegilor consilieri, cu privire la 
sesizările care îmi parvin aproape zilnic, foarte des, cu privire la modul cum se 
face salubrizarea în centrul oraşului nostru. 
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Ca atare, vă invit să vedeţi poza care face mai mult decât o mie de cuvinte. 
Maşinile vin să ridice deşeurile menajere în timpul prânzului, ceea ce produce 
disconfort major. Nu mai vorbim de miros şi zeama aceea care rămâne în urma 
gunoiului şi de care ni se lipesc vara pantofii. Must dacă vreţi dumneavoastră dar 
nici cu must nu e în ordine. 

Aş dori cumva, să le atragem atenţia celor care se ocupă, firmelor care se 
ocupă de salubrizare. Ba, mai mult, poate  se gândeasc la maşini mai mici care să 
acceseze zonele de centru, străduţele înguste şi să schimbe intervalul orar de 
ridicare a deşeurilor: ori dimineaţa foarte devreme, ori seara foarte târziu, pentru a 
nu mai produce disconfort, mai ales pe sezonul în care Braşovul este totuşi, plin de 
turişti şi nu am vrea să dăm o imagine foarte urâtă. 

Mulţumesc!” 
 

Consilier – Radu-Iov Constantin: 
“Vreau să intervin la executivul Primăriei, pentru a repara statuia, care se 

află pe str. Carpaţilor, statuia lui Avram Iancu, pentru că este într-o stare foarte 
gravă de degradare. 

Vă mulţumesc!” 
 

Consilier – Toro Tamas: 
“Bună-ziua! Dat fiind faptul că nu o să ne mai vedem până când încep 

Zilele Culturale Maghiare, vreau să adresez o invitaţie la toţi colegii, nu numai 
consilieri, şi din  executiv, să participaţi cu noi la evenimentele ocazionate de a 
VII-a Ediţie a Zilelor Culturale Maghiare. Vă aştept în Piaţa Sfatului în zilele de 
15, 16, 17 septembrie. 

Vreau să mulţumesc colegilor din executiv pentru sprijinul acordat 
organizării acestui eveniment şi aştept cu drag, pe toată lumea.” 

 
Ordinea de zi inițială 

 
          PUNCTUL 1 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.  nr. 268/2016, privind 
numărul membrilor şi componenţa Comisiei  de validare a mandatelor consilierilor 
aleşi în scrutinul din 5 iunie 2016. 

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:  

“Comisia nr. 5 a avizat cu propunerea în persoana d-lui Lucian Pătraşcu, în locul 
domnului Răzvan Popa. 
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Consilier – Ungar Arnold: 

“Sunt împotrivă. Şi, domnule Primar, nu voi mai fi împotrivă la propunerile 
acestea, când veţi introduce sistemul sovietic: pentru fiecare funcţie, să le daţi 
celor doi, care au mai multe funcţii, câte o insignă.” 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar în urma votului a fost 
aprobat  cu 21 voturi pentru și 2 împotrivă. 

 
 

             PUNCTUL 2 

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
CUIBAR DUMITRU. 

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:  

Membrii Comisiei de validare: Oprică Florentin Adrian,                        
Ţop-Ferghete Carmen, Pătraşcu Lucian, Barabas Laszlo şi Mihai Costel. 

<<Proces-verbal al Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai 
municipiului Braşov, încheiat în 08 septembrie 2017. 

Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Braşov, întrunită 
astăzi, data de mai sus, văzând Ordinul de Prefect, nr. 705 din 24 iulie 2017, prin 
care s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului domnului consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Braşov, al domnului Comşa Marius; 

Având în vedere procedura instituită de  art. 100, alin 33, din Legea nr. 
115/19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale  nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali 
referitoare la vacantarea mandatelor de consilieri locali, înainte de durata normală. 

Văzând că următorul consilier local supleant, aflat pe listă este dl. Cuibar 
Dumitru, luând în considerare adresa Partidului Ecologist Român – Filiala Braşov, 
înregistrată la Primăria Municipiului Braşov 66.251 din 24 august 2017, potrivit 
căreia locul domnului Comşa Marius, va fi  preluat de domnul Cuibar Dumitru, 
supleant poziţia nr. 6 pe lista candidaţilor Partidului Ecologist Român, la alegerile 
din 05 iunie 2016, precum şi propunerea să fie validat în calitate de consilier local 
pe locul rămas vacant. 
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Având în vedere că nu au fost constatate aspecte de neeligibilitate ori 
nelegalitate privind validarea mandatului de consilier local, Comisia de validare 
propune validarea mandatului de consilier local al domnului Cuibar Dumitru, drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale. >> 

Dl.  Cuibar  Dumitru depune jurământul pentru funcţia de consilier local în 
consiliul Local al Municipiului Braşov.  

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:  

“Vă anunţ că suntem în efectiv complet. Avem prezenţi 24 de consilieri 
locali.” 

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

 
        PUNCTUL 3 

     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016, privind 
aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului  Local al Municipiului Braşov. 

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

 
         

  PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului 
Braşov - septembrie 2017.  

 

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:   
Art. 1 Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 

2017 în sumă de 663.101,56 mii lei la partea de venituri şi 899.074,25 mii lei la 
partea de cheltuieli, astfel: 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 579.937,56 
mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 579.937,56 mii lei. 
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- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 83.164,00 
mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 319.136,69 mii lei.  

Excedentul secţiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2016, conform H.C.L. 
nr. 8/28 ianuarie 2017 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.” 

 

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:  

“Art. 2 Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2017 în suma de 142.034,57 mii 
lei la partea de venituri şi 148.603,35 mii lei la partea de cheltuieli, astfel: 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 125.341,57 
mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 131.471,38 mii lei;  

Excedentul secţiunii de funcţionare la 31 decembrie 2016, conform H.C.L. 
nr. 9/28 ianuarie 2017 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 16.693 mii 
lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 17.131,97  mii lei;  

Excedentul secţiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2016, conform H.C.L. 
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 subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, se regăseşte în 
anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:  
“Art. 3  Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 
rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 109/15 martie 2017. 

 

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:  
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“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.   3.01 

Filarmonica Braşov anexa nr.   4.01 

Direcţia de Servicii Sociale Braşov anexa nr.   5.01 

Serviciul Public Local de Termoficare Braşov anexa nr.   6.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Braşov anexa nr.   7.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 Braşov anexa nr.   8.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Braşov anexa nr.   9.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 Braşov anexa nr. 10.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 Braşov anexa nr. 11.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Braşov anexa nr. 12.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 Braşov anexa nr. 13.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 Braşov anexa nr. 14.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Braşov anexa nr. 15.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 „Micul Prinţ” Braşov anexa nr. 16.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 „Dinţisorii de lapte” Braşov anexa nr. 
17.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 24 Braşov anexa nr. 18.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 25 „Lumea copiilor” Braşov anexa nr. 
19.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 26 „Junior”Braşov anexa nr. 20.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 Braşov anexa nr. 21.01 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Braşov anexa nr. 22.01 
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Grădiniţa cu program prelungit nr. 34 Braşov anexa nr. 23.01 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Braşov anexa nr. 24.01 

Şcoala Gimnazială nr. 2” Diaconu Coresi” Braşov anexa nr. 25.01 

Şcoala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov anexa nr. 26.01 

Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov anexa nr. 27.01 

Şcoala Gimnazială nr. 6 “Iacob Mureşianu Braşov anexa nr. 28.01 

Şcoala Gimnazială nr. 8 “ Braşov anexa nr. 29.01 

Şcoala Gimnazială nr. 9 “ Nicolae Orghidan” Bv. anexa nr. 30.01 

Şcoala Gimnazială nr. 11 “Şt.O Iosif ” Braşov anexa nr. 31.01 

Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov anexa nr. 32.01 

Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov anexa nr. 33.01 

Şcoala Gimnazială nr. 14 Braşov anexa nr. 34.01 

Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Bv. anexa nr. 35.01 

Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov anexa nr. 36.01 

Colegiul Naţional “Aprily Lajos “Braşov anexa nr. 37.01 

Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov anexa nr. 38.01 

Liceul cu Program Sportiv Braşov anexa nr. 39.01 

Liceul Vocaţional  de Muzică “Tudor Ciortea” Bv. anexa nr. 40.01 

Liceul Teoretic Johanes Honterus Braşov anexa nr. 41.01 

Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Braşov anexa nr. 42.01 

Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov anexa nr. 43.01 

Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov anexa nr. 44.01 

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov anexa nr. 45.01 

Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu Bv. anexa nr. 46.01 

Şcoala Profesională Germană „Kronstadt” Braşov anexa nr. 47.01 
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Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:   

“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. 48.01-48.05, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:  

“Art. 6  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 

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

 

PUNCTUL 5 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 481/2002 prin care s-a 
aprobat lista spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în administrarea 
SC RIAL SRL şi care fac obiectul vânzării în temeiul Legii nr. 550/2002. 

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

 
PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării de către Regia Publică 
Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a unui punct de lucru în Municipiul Braşov, 
str. Lacurilor, nr. 2C. 

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

PUNCTUL 7 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 431/09.09.2016 prin care s-
au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Local de 
Termoficare Brașov. 
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 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,5 și 6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 469/2016, 
republicată, 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 și 6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 9  

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din 
bugetul local al  Municipiului Braşov pentru  Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici 
– Filiala Judeţului Braşov - în vederea desfăşurării de activităţi cu caracter 
memorialistic. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,4 și 5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 voturi pentru și o abținere. 

  

       PUNCTUL 10  

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea reţelelor de transport şi 

distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov”. 

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

           

        PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.336 din 28.07.2017 privind 
aprobarea Actului adiţional de modificare şi completare a Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în 



12 
 

Municipiul Braşov nr. 190/102321/29.12.2016, încheiat între Municipiul 
Braşov şi Societatea RATBV S.A. 

Viceprimar - Costel Mihai: 

“Cu permisiunea dumneavoastră, aş dori la art. 1, fiind o uşoară eroare 
materială, să reformulăm art. 1, în sensul în care, se aprobă modificarea H.C.L. 
nr. 336/28 iulie 2017 privind aprobarea actului adiţional de modificare şi 
completare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local, prin concesiune în Municipiul Braşov, nr.___, încheiat între Municipiul 
Braşov şi  S.C. "RATBV S.A.", privind proiect act adiţional nr. 1 din 2017 la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin 
concesiune, prin introducerea unui nou articol, care va suna în felul următor: 

<<Se aprobă act adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Braşov nr. 
190/102321 din 29 decembrie 2016>> iar restul articolelor… Art. 2 din 
hotărârea modificată, va deveni art. 3 şi restul articolelor, vă rog frumos, 
doamna Secretar, să le corelaţi, în sensul modificării pe care am propus-o.” 

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:  

“Totodată, dacă suntem în discuţie şi discutăm despre acest contract, 
am dori să mai facem două amendamente la actul adiţional de servicii, la 
anexele 7.1, 8.1 şi 9.1 din contractul cu S.C. "RATBV S.A.", aprobat prin 
H.C.L. nr. 603/2016, în sensul în care: 

<<Abonamentul lunar gratuit, se va acorda tuturor elevilor, indiferent de 
domiciliul avut>>, astfel încât, se elimină criteriul de proximitate, prin care 
elevii care stăteau la două staţii de unitatea de învăţământ, nu beneficiau de 
acest abonament. 

Totodată, un al doilea amendament în ceea ce priveşte tariful redus cu 
50% la abonamentul pe S.C. "RATBV S.A.", să se acorde şi copiilor între 5 şi 6 
ani, pe baza unei adeverinţe eliberate de grădiniţă. 

Era o grupă de vârstă care nu era cuprinsă în contract. Prin hotărârile pe 
care le-am dat, copiii până în 5 ani, beneficiau de 50% şi cei care erau elevi, 
beneficiau de gratuitate, în condiţiile hotărârii de consiliu local, dacă nu aveau 
absenţe. Practic, copiii de la grădiniţă între 5 la 6 ani, nu apăreau. Dorim să-i 
introducem şi pe ei.”  
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,5 și 6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

       PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL nr.468/2016 privind 
aprobarea derulării  procedurilor privind selecţia candidaţilor pentru funcţia de 
membri ai consiliului de administraţie ai S.C. Tetkron S.R.L. şi a 
reprezentantului autorităţii tutelare în Consiliul de Administraţie. 

 
“Domnule Viceprimar, propuneri!” 

Viceprimar - Costel Mihai: 

“Propuneri pentru membrii comisiei de nominalizare, din partea autorităţii 
tutelare. 

1. Ţop-Ferghete Floriana Carmen; 

2. Pătraşcu Lucian; 

3. Rusu Sebastian Mihai.” 

 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,5 și 6, iar în urma votului a 
fost aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere. 

  
 

      PUNCTUL 13 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “Modificare PUZ, 
preluat în PUG Braşov, – Regenerare urbană zona industrială Tractorul Brașov 
– FAZA 1”, Brașov, str. Turnului nr. 5, iniţiatori SC Immochan Imobiliare SRL 
și Immo Lodgia SRL. 

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

                                                 

 

PUNCTUL 14 
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Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 157/28.04.2017 privind 
derularea proiectului „Braşovul verde”. 

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

Consilier – Donosa Adina: 

 “Având în vedere că sunt iniţiatorul acestui proiect de hotărâre, transformat în 
hotărâre de consiliu, ţin să precizez că eu consider că, aşa cum a ieşit hotărârea 
de consiliu, este perfect legală. Înţeleg că la solicitarea prefecturii, s-au făcut 
unele mici modificări, chiar uneori mari, în sensul că scoţându-se 
contravenţiile, practic nu mai există obligativitate. 

 Cu toate acestea, consider că proiectul este bun pentru Braşov, trebuie să 
meargă mai departe şi voi vota această modificare.” 

Preşedintele şedinţei - Oprică Florentin Adrian:  

“Ar fi fost culmea să nu. Eraţi iniţiator.” 

 

                                                      PUNCTUL 15 

 Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
4816/07.09.2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenurilor donate de S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE S.R.L. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,3 și 5, iar în urma votului a 

fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

   PUNCTUL 16  

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului  înscris în CF 148037 Brașov, nr. cad. 148037. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,5 și 6, iar în urma votului 
a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 17 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în  CF nr.101822 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 
11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4).  

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

                                                      PUNCTUL 18 

 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului 
Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „PUD-Construire 
complex turistic, parcare, platforme, căi de acces, ziduri de sprijin, împrejmuire 
teren” în Braşov, str.Poiana Soarelui f.n., iniţiat de ANDREI FLORIN 
MIRCEA, ANDREI FLORENTINA ROXANA şi DOMBROVSCHI N 
CRINA. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,2 și 5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu unanimitate. 

  

  PUNCTUL 19 

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2017- 2018. 

  Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,4 și 5, iar în urma votului a 
fost aprobat cu 23 voturi pentru și o abținere . 

   

  PUNCTUL 20 

Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor ce 
aparţin domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la HCL 
nr.286/1999 republicată, cap.H. (Centrul de zi pentru persoane vârstnice). 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,5 și 6, iar în urma votului 
a fost aprobat cu unanimitate. 
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   PUNCTUL 21 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.445/2015 având ca obiect 
darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale a unor  imobile 
aflate în proprietatea Municipiului Braşov. 

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

             PUNCTUL 22 

Proiect de hotărâre privind Modificare HCL 399/ 2017 privind aprobare 
Studiu de oportunitate şi Studiu de fundamentare; Caiet de sarcini privind 
delegarea gestiunii serviciului de salubrizare şi deszăpezire a căilor publice din 
Municipiul Braşov, conform prevederilor Legii nr. 98/2016; Caiet de sarcini 
privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor de colectare, transport, 
sortare/valorificare şi eliminare a deşeurilor de la persoanele fizice şi juridice în 
municipiul Braşov, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 100/2016; Proiect de 
contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare stradală şi deszăpezire 
a căilor publice din municipiul Braşov, conform prevederilor Legii nr. 98/2016; 
Proiect de contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de 
colectare, transport, sortare/valorificare şi eliminare a deşeurilor de la 
persoanele fizice şi juridice din municipiul Braşov, prin aplicarea Legii nr. 
100/2016; 

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

   

  PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind respingerea plangerii prealabile formulata de dl. 
Cristian Radu impotriva H.C.L. nr. 326/2017 privind aprobarea raportului 
privind propunerile de nominalizare a membrilor în Consiliul de Administraţie 
al Societăţii Comerciale „RATBV S.A.”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 22 voturi pentru și 2 împotrivă. 
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   PUNCTUL 24 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
4817/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor 
donate de S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE S.R.L.  

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

Primar - George Scripcaru: 
“Ţinând cont de faptul că luni se deschid şcolile, vă rog sau, dacă doriţi, 

până la urmă dacă şi dumneavoastră hotărâţi acest lucru, să participaţi la 
deschiderea anului şcolar în şcolile la care sunteţi membri în consiliile de 
administraţie sau într-o anumită structură. 
 Am făcut în aşa fel încât deschiderea anului şcolar, să ne prindă cu lucrurile 
în regulă, cât se poate sau ceea ce era de completat de anul trecut. 

Avem în derulare proceduri de achiziţii a unor proiecte de investiţii şi lucrări 
în curs la Serviciul de achiziţii, dacă doriţi puteţi să accesaţi sau vă punem la 
dispoziţie şi o să rog Serviciul de achiziţii, până luni dimineaţa, să aveţi la 
dispoziţie toate datele, să aflaţi în ce fază se află toate proiectele, unele sunt 
postate pe serviciul electronic de achiziţii publice, sunt acele pachete pe care 
le-am grupat, în ceea ce înseamnă investiţie, reparaţii sau amenajări care să fie 
avute în vedere în următoarea perioadă în multe şcoli din municipiul Braşov. 
Cred că e important, să le accesaţi şi să le transmiteţi celor care sunt interesaţi, 
sau în discuţiile, sau la participarea pe care o veţi avea la deschiderea anului 
şcolar. 

Programul “Primul ghiozdan” este, de asemenea, în derulare şi este valabil şi 
în acest an şi este bine să cunoaşteţi acest lucru, pentru cei care sunteţi în 
unităţile de învăţământ unde sunt şi clase de învăţământ gimnazial. 

De asemenea, sunt lucruri care urmează, să se întâmple anul viitor şi le vom 
propune pentru lista de investiţii, cele care au urmat procedura de elaborare a 
studiilor de fezabilitate, pentru că sunt lucrări de investiţii care trebuie avute în 
vedere pentru anul viitor. 
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Cred că este bine, şi conducerea şcolilor vă aşteaptă cu mare, mare plăcere, 
aşa mi-au transmis foarte mulţi directori, şi pentru cei care nu aţi participat de-a 
lungul timpului la şedinţele consiliului de administraţie în cursul anului care a 
trecut, mă refer la cel şcolar. 

Tuturor celor care sunt astăzi sărbătoriţi, Maria, Marian, Marilena, Marieta 
sau alte asemenea corelări de nume, La mulţi ani! 

După-amiază în Piaţa Sfatului, Filarmonica vă aşteaptă în Piaţa Sfatului. 
De asemenea, începând cu 20, în spate la “Aro”, în Piaţeta de pe str. Sfântul 
Ioan, cei care doriţi, sunteţi aşteptaţi şi acolo, la un eveniment care va dura 3 
zile, astăzi, mâine şi poimâine. 

În rest, vă urez, să aveţi un an şcolar foarte bun!” 

 

 

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                                       Maria Anda Zamora 


