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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   

27 octombrie 2017 
 

     Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 
data de 27 octombrie 2017, orele 12:00, 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 sâmbătă, 21 octombrie 2017. 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Maria Anda Zamora face prezenţa, 
din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 22. Absentează dl.Oprică Florentin – Adrian, 
Bucur Ciprian – Ionuţ, Bertea Anca – Dora, dl. Duţu Tudor – Alexandru şi dl. Macedonschi 
Cristian . 
     Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
 
  Doamna Secretar al Municipiului Braşov - Maria Anda Zamora informează 
Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de şedinţă pentru şedinţa din 27 
octombrie 2017. 

Doamna consilier Top Ferghete Floriana – Carmen îl propune pe domnul consilier 
Mara Iulian şi este ales cu 21 de voturi pentru şi 1 abţinere.  
     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 82 puncte (punctul 40 retras) şi se aprobă cu 
unanimitate. 
 

Aprobarea ordinii de zi suplimentară 
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 5 puncte şi se aprobă cu unanimitate. 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data 
de 8 septembrie 2017 

 
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, procesul - verbal al şedinţei din data 

de 8 septembrie 2017, care se aprobă cu unanimitate.  
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data  
de 29 septembrie 2017 

Se supune la vot, procesul - verbal al şedinţei din data de 29 septembrie 2017, care se 
aprobă cu unanimitate.  

 
Interpelare – dl.consilier Ungar Arnold 

“Declaraţia de astăzi se va referi la o problemă care e de actualitate, se referă la 15 
Noiembrie 1987. Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, vreau să amintesc faptul că la una 
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din declaraţiile politice anterioare m-am referit la lucrul bun făcut de Guvern prin care a pus 
în practică un principiu al autonomiei locale şi a dat posibilitate autorităţilor publice locale 
să-şi stabilească singure salariile. Şi-am zis că-i un lucru bun, am mai zis atunci că mulţi vor 
sări să critice această măsură din diferite motive şi după cum vedeţi, asta se şi întâmplă. Însă 
cei care critică iau ca exemple numai exemplele proaste, adică comunităţi care n-au bani şi 
au sărit calul cu plata salariilor angajaţilor. Aş vrea să se ştie foarte clar că la nivelul 
Municipiului Braşov situaţia nu e aşa cum e în alte părţi. Braşovul este un oraş viabil, care 
are surse şi nu s-a întins mai mult decât avea plapuma. În plus, Braşovul, aia trebuie să ştie şi 
cei din Bucureşti, nu este un oraş poluat, cum aud eu prin diferite mijloace mass-media că ar 
fi al treilea oraş poluat după Bucureşti. Păi dacă şi Braşovul e poluat, înseamnă că în 
Bucureşti ar trebui să fie numai morţi pe străzi. 

Să trec la subiectul propriu-zis. Subiectul propriu-zis se referă la 15 Noiembrie şi în 
special la o treabă care doare încă, pentru că nu s-a rezolvat, ci doar teoretic s-a rezolvat, 
punerea la dispoziţie a luptătorilor din 15 Noiembrie 1987 şi a istoricilor interesaţi, printre 
care mă număr şi eu, a materialelor întocmite de securitate în cursul evenimentelor şi după. 
Acum sigur că am luat la cunoştinţă probabil toţi, că din ordinul preşedintelui Iohannis s-au 
desecretizat toate materialele aflate în arhiva SRI-ului şi vor fi date publicităţii. Eu spun că 
acest lucru s-a făcut bine că s-a făcut, dar s-a făcut cu oareşicare întârziere faţă de solicitările 
care le-am adresat noi preşedintelui Iohannis, pentru că în aprilie 2015, poate nu ştiţi, dar se 
poate găsi pe internet, că e filmat tot, a fost un simpozion dedicat luptătorului Werner 
Sommerauer, unul dintre cei care a fost participant activ la 15 noiembrie 1987, decedat între 
timp, şi acolo, în prezenţa secretarului de stat pentru problemele revoluţionarilor, cum se 
numea atunci, dar care se ocupă de toţi luptătorii anticomunişti, a vicepreşedintelui, care este 
braşoveanul Bjosza, s-a hotărât să se adreseze o scrisoare preşedintelui Iohannis, pentru a da 
drumul la aceste documente, că dacă tot venim cu nişte legi de-alea, că trebuie să stea 100 de 
ani, înseamnă că mor şi participanţii, mor şi torţionarii, şi toată lumea e fericită. Scrisoarea 
aia am făcut-o eu, pentru că eu am experienţă cu scrisul la preşedinţi, că şi lui ălălalt, 
împuşcat la Târgovişte, i-am scris, dar ăla nu mi-a răspuns, eu i-am scris când era în viaţă, nu 
când era împuşcat, că după ce a fost împuşcat, mulţi au început să-i scrie,  numai că-i scriau 
numele cu iniţiale mici, credeau că aşa îşi arată vitejia. Deci, acest material a fost trimis şi 
din păcate a ajuns la un consilier de-al lui Iohannis, unul care e istoric specializat exact pe 
perioada asta, şi mă mir că acel om, materialul în loc să-l trimită la arhiva la SRI, l-a trimis la 
CNSAS. Şi de la CNSAS m-au sunat să-mi spună: domnule, ce vreţi, că doar materialele noi 
le dăm pe toate. Ăia s-au lămurit şi au trimis în sfârşit dosarul întreg, cu solicitarea, cu anexă, 
cu tot ce i-am trimis eu acolo, cu CD, ca să vadă că nu-i ideea mea singur, că era ideea unei 
ţări întregi, şi răspunsul a venit de la unul care semnase de la SRI, şef sector relaţii cu 
publicul, fără să-şi spună numele, a dat un răspuns din ăla cu o limbă de lemn mincinoasă, şi 
asta nu o spun acum ca să intru în corul cântăreţilor anti SRI, pentru că nu fac parte din corul 
ăla, pentru că eu aş face parte mai degrabă din corul celălalt, însă răspunsul ăsta de doi bani 
normal că nu a mulţumit pe nimeni, că ăia ziceau domnule, noi am dat tot, mergeţi la 
CNSAS, adică ne trimiteau înapoi, ştiţi? Ca la grădiniţă, te trimite de la o educatoare la alta 
şi iei două porţii, dar nu de mâncare. Şi atunci eu n-am avut ce face decât să fac alte 
demersuri ca să ajungă materialul ăsta în sfârşit la preşedintele Iohannis. Acum eu sper şi 
sunt convins că nu numai eu… adică eu am făcut aia în numele unei săli întregi, care au fost 
la un simpozion, unde au fost doar revoluţionari, participanţi la 15 noiembrie, cei doi 
demnitari, prefect şi aşa mai departe. Şi acum văd că în sfârşit acele materiale se vor 
desecretiza. Acum aşteptăm cu mare interes să vedem când se face acest lucru. Acum am 
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văzut că avem un material pe ordinea de zi ca să-i sprijinim pe cei de la 15 noiembrie ca în 
fiecare an cu o sumă de bani pentru organizarea unui cros. Acuma eu nu ştiu, domnul Primar 
probabil ştie mai multe, nu cumva ar trebui să-i sprijinim cu mai mult? Că eu acum mă 
gândesc că fiind 30 de ani, că asta e o cifră aniversară, şi eu ca şi martor la acele evenimente, 
tare sunt curios să mai trăiesc, că dintre oamenii ăştia foarte mulţi au murit la vârste la care 
încă mai puteau trăi. Şi nu ştiu dacă ar fi bine, din iniţiativa domnului Primar, care are între 
alte calităţi şi calitatea de a fi bun organizator, să se facă o întrunire festivă, cumva, ceva, să 
marcăm acest eveniment. Aceşti 30 de ani, pentru că altfel crosul ăla ştim toţi care mai 
mergem pe acolo… se merge aşa, relativ într-un anonimat, dar eu cred că dacă am face o 
întrunire cumva cu aceşti oameni să-i onorăm cumva, pentru că ăştia într-adevăr merită 
onoraţi, că la ăştia nimeni nu poate să le spună că n-au fost acolo, pentru că cine i-a văzut, i-a 
văzut. Şi-s filmaţi, şi sigur că vor apărea şi filmele şi pozele făcute. Şi eu cred că asta ar fi o 
satisfacţie şi pentru aceşti luptători, cred că ar fi o satisfacţie şi pentru torţionarii lor, foşti 
miliţieni, actualmente unii profesori universitari, doctori şi oameni de vază ai oraşului, ca să 
vadă că lumea nu i-a uitat nici pe ei. Şi cred că ar fi bine că aceste documente care apar, să 
apară şi tovarăşii din comitetul central care au ordonat represiunea, pentru că altfel iar vin 
vânătorii de securişti şi caută securişti peste tot şi în loc să-i caute pe ăia care au fost creierul, 
caută iar numai uneltele. Vă mulţumesc!” 
 

Interpelare  dl. consilier Şovăială Şerban: 
 “Interpelarea mea e pe trei puncte şi e referitoare la Poiana Braşov, pentru că avem o 
serie de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi legate de Poiana Braşov. Prima parte şi la 
aceasta solicit răspunsul în scris, este legată de modul în care s-au împărţit banii efectiv între 
Ana Hotels şi Primărie, respectiv valorile, pentru că ştiţi că trăim într-o ţară  în care folclorul, 
mă rog, bârfa e sport naţional şi circulă în Poiană opinia că Primăria a câştigat ceva undeva 
în zona zecilor de mii, în vreme ce Ana a încasat milioane de euro. Ca s-o putem combate, 
dacă e de combătut, solicit să mi se dea  în scris aceste cifre. 

Al doilea punct e legat tot de Poiană, poate ar trebui să facem public cât mai repede 
programul, sau cum să-i spun, filosofia de transport pentru iarna viitoare, având în vedere că 
a apărut această parcare din Poiana Mică, deoarece sunt foarte multe aşa – zise şcoli de ski 
care merg cu microbuze proprii, duc copiii, până la opt copii, în Poiană, şi îi învaţă să 
schieze, şi toţi sunt disperaţi acum că vor trebui să facă o transbordare în parcarea din Poiana 
Mică, ceea ce le dă peste cap total existenţa.    

Iar cel de-al treilea punct l-am notat şi în avizul comisiei 7, la punctul nr. 8, dacă nu 
mă înşel, unde sunt tarifele de utilizare a instalaţiilor de transport pe cablu, noi suntem de 
părere, noi, comisia, că ar trebui introdusă şi cartela pentru seniori. Nu numai că ne-am arăta 
respectul faţă de seniori, dându-le un tarif mai redus, dar e şi o logică economică până la 
urmă, pentru că dacă un adult poate să-şi ia o cartelă de o zi cu 145 de lei, şi în ziua aia să 
facă până la 30 – 40 de coborâri, un senior, cineva peste 65 de ani, cu siguranţă nu poate face 
decât nu ştiu… maxim jumătate din cele 40 de ture. Deci, oricum încărcarea instalaţiilor este 
sensibil mai redusă şi atunci s-ar justifica şi preţul plătit pe o cartelă, să fie mai redus. Vă 
mulţumesc!” 

Domnul Primar George Scripcaru spune că, domnul consilier va primi datele chiar 
zilele următoare pentru că sunt pe sistem informatic, în contabilitate şi se pot accesa foarte 
rapid. Dânsul precizează că nu e o problemă cu microbuzele sau cu mijloacele de transport 
pentru copii care se deplasează la şcolile de ski şi n-au legătură cu parcarea. Referitor la 
proiectele cu tarife, propuse pentru sezonul acesta, precizează că nu se schimbă nimic şi că 
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se menţin toate tarifele şi toate datele ca şi în sezonul trecut, sezon bun, pentru 
municipalitate, cât şi pentru hotelieri sau pentru cei care sunt în acest domeniu de activitate 
în Poiană. 

Referitor la solicitarea domnului consilier Ungar, domnul Primar spune că se justifică 
şi profită de această ocazie să convoace în data de 15 noiembrie o şedinţă de consiliu local 
dedicată exclusiv zilei de 15 noiembrie, o întâlnire festivă cu toţi membrii Asociaţiei 15 
Noiembrie.  

Domnişoara consilier Crivineanu Alexandra – Ioana are câteva puncte pe 
interpelare, legate de transportul în comun. Are rugămintea să se ia în vedere faptul că din 
cartierul Noua către cartierul Bartolomeu nu există nici un fel de linie directă, astfel că 
cetăţenii de acolo nu pot ajunge la servici decât prin a schimba câteva linii. O altă sesizare se 
referă la modificarea liniei 40 către Stupini, care înainte circula şi pe B-dul Saturn către 
Stupini, acum circulă pe traseul Gară – Stupini, astfel că cei care doresc să ajungă la piaţa 
agroalimentară nu mai pot în mod direct. De asemenea, pe B-dul Saturn cetăţenii au sesizat 
faptul că autobuzele care deservesc linia 25 ar trebui să circule şi în zilele de sâmbătă şi 
duminică.  

Domnul consilier Pătraşcu Lucian are trei interpelări. 
Prima interpelare se referă la suplimentarea autobuzelor pe linia 34, Livada Poştei 

Timiş – Triaj, în orele de vârf, întrucât există o disproporţie cu celelalte linii, de exemplu cu 
linia 6. Cetăţenii din zona respectivă au cerut acest lucru. Pe strada Berzei, în staţia de 
autobuz, nu există nici un afişaj cu privire la orarul de circulaţie al autobuzelor, de aceea 
solicită amplasarea de urgenţă a acestor programe orare de circulaţie cât mai repede, iar a 
treia interpelare se referă la gunoiul de lângă Şcoala Generală nr. 3, în apropiere de staţia de 
autobuz, unde colectarea gunoiului nu se face regulat, fiind tot timpul în zonă mizerie, acest 
aspect creând disconfortul oamenilor din jur.  
 
 

* 
ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 

 
Punctul nr. 1 

 Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea încetării, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier local al domnişoarei Bertea Anca Dora, ca urmare a  
demisiei 

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

Membrii comisiei de validare se retrag pentru validarea mandatului următorului 
consilier pe lista vacantă, dl. Bogdan Mircea. 

 
Punctul nr. 2 

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Bogdan Mircea 

Preşedintele şedinţei dl. Mara Iulian citeşte procesul-verbal al comisiei de validare.  
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Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Braşov, întrunită în şedinţă 
astăzi, analizând demisia din calitatea de consilier local ales al Consiliului Local al 
Municipiului Braşov a d-nei Bertea Anca – Dora, înregistrată sub nr. 77.584 din 2 
octombrie 2017, având în vedere procedura instituită de art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115 
din 2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, văzând că următorul consilier local supleant 
aflat pe listă este dl. Bogdan Mircea, luând în considerare adresa P.S.D. Braşov înregistrată 
la Primăria Municipiului Braşov prin care se confirmă apartenenţa politică la acest partid a 
domnului Bogdan Mircea, următorul supleant înscris pe listă, precum şi propunerea pentru 
a fi validat în calitate de consilier local pe locul rămas vacant. Având în vedere că nu au fost 
constatate aspecte de neeligibilitate ori nelegalitate privind validarea mandatului de 
consilier local, comisia de validare propune validarea mandatului de consilier local a 
domnului Bogdan Mircea, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal spre cele 
legale”. 

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

unanimitate. 
 
Domnul Bogdan Mircea depune jurământul de consilier local: 
 
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu  bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Braşov, judeţul Braşov. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” (se aplaudă) 
 

Punctul nr. 3 
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 

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

* 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

Punctul nr. 83 (1 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 85/2016 republicată, privind 

constituirea Comisiei de circulaţie a Consiliului Local Braşov. 
           

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

Punctul  nr. 84 (2 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri parcare aferente Hotel 

Belfort, către S.C. BELFORT HOTEL COMPANY S.R.L. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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Punctul  nr. 85 (3 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind aprobarea împrumutului contractat de S.C. RATBV 

S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstructie şi Dezvoltare (B.E.R.D.) în vederea 
achiziţionării de autobuze noi destinate transportului public şi a proiectului 
Contractului de credit. 

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

Punctul nr. 86 (4 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de 

Dramaturgie Contemporană – editia XXVIII-a la Braşov, în perioada 10-19 noiembrie 
2017. 

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

Punctul nr. 87 (5 suplimentar) 
Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Statului Român şi 

administrarea Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi administrarea 
Consiliului Local a unui imobil situat în Braşov strada Institutului 

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

Domnul Primar George Scripcaru a  propus acest proiect de hotărâre, ca urmare a 
faptului că a aflat că s-a ridicat problema în Senat. Proiectul se referă la preluarea unui 
imobil, în Bartolomeu, în zona Institutului de Cercetare de la Universitatea Transilvania. Se 
pot demara procedurile privind elaborarea documentaţiilor referitoare la construcţia unui nou 
spital clinic. In cadrul discuţiilor din Senat s-a ridicat o problema, a faptului că, nu există 
hotărâre de consiliu local. In completare la proiectul de rectificare de buget, a discutat, cu 
Maria Oprea, şefa Serviciului Buget, şi cu serviciul de investiţii şi a propus să se completeze 
lista de investiţii a Municipiului Braşov, cu  un punct care se referă la elaborarea studiului de 
fezabilitate privind construcţia acestui spital,  şi aprobat pe lista de investiţii  şi după aceea 
elaborarea proiectului tehnic referitor la acest obiectiv important. Totodată, spune domnul 
Primar că, a avut o discuţie cu dl. ministru Dunca şi a convenit ca să suplimenteze lista de 
investiţii, la această rectificare, cu elaborarea unui studiu de fezabilitate privind construcţia la 
Braşov a unei săli polivalente cu o capacitate maximă de 15.000 de locuri, pe amplasamentul 
fostului stadion municipal. Specifica că a pus la dispoziţia fiecărui consilier un material  bine 
documentat, elaborat de Banca Mondială, care se referă la oraşele magnet în România, 
migraţie şi navetism în România. Sunt date care se referă la Municipiul Braşov în special şi 
la judeţul Braşov. Domnul Primar, propune un proiect de hotărâre privind aprobarea unui 
acord de asistenţă tehnică, între Municipiul Braşov şi Banca Mondială, privitor la 
implementarea proiectelor care sunt prevăzute în planul de mobilitate şi  la implementarea 
proiectelor care sunt trecute în S.I.D.U., strategia de dezvoltare integrată urbană. 

 Senator – dl. Coliban Allen: 
“ Domnule Primar şi domnilor consilieri, doamnelor consilieri, voiam să adaug doar 

câteva puncte: proiectul aeroportului este unul care a întrunit sprijinul politic din partea 
tuturor partidelor reprezentate în Parlament la nivelul Braşovului, a existat acest sprijin, cel 
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puţin declarativ. Ca senator de Braşov voi fi marţi la ora 13,00 în comisie, unde se va 
rediscuta acest proiect şi cred că principalele obiecţii ridicate la precedenta sesiune de plen 
au fost legate de o insuficientă fundamentare cu care… argumentul cu care eu personal nu 
sunt de acord, dar orice formă de asumare suplimentară din partea autorităţilor locale şi 
judeţene cred că vine să ajute şi să susţină acest proiect. Prin urmare, salut iniţiativa de a 
avea un proiect de hotărâre, voi prelua toate argumentele suplimentare pe care ni le puneţi la 
dispoziţie, şi voi susţine acest proiect atât în cadrul comisiei, ca iniţiator, cât şi în plen, şi 
Doamne ajută să avem acest proiect de lege aprobat”. 

Senator – dl. Coliban Allen: 
“Îmi cer scuze pentru corecţie, este vorba despre spital. Avem atâtea proiecte pe 

Institutul Cartofului, încât… aeroportul îl avem. Este vorba despre noul spital al Braşovului”.  
* 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
Punctul nr. 4 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – 
octombrie 2017 

 COMISIA 1            - a avizat cu următorul amendament:  
După art.6 se introduce un nou articol, astfel: 
Art. 7 Se aprobă cuprinderea în Lista de investiţii poziţia C “Alte cheltuieli de investiţii” 
anexa nr.17.02, a unei poziţii noi “SF construire Spital Clinic de Urgenţă Braşov” cu 
suma de 1.500 mii lei. Fondurile vor fi asigurate prin diminuarea poziţiei nr.13 “Studii şi 
proiecte cu finanţare din fonduri externe aferente cadrului financiar 2014-2020”. 

 
Art. 1. Se aprobă validarea Dispoziţiei de Primar nr. 4147 din 25.09.2017, privind 

majorarea bugetului local al Municipiului Braşov cu sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate.  

Rezultatul votului: unanimitate 
 
Art. 2. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2017, în 

sumă de 664.057,58 mii lei la partea de venituri şi 900.030,27 mii lei la partea de cheltuieli, 
astfel: 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 580.889,58 mii lei, iar 
cheltuielile sunt în sumă de 580.889,58 mii lei. 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 83.168,00 mii lei, iar 
cheltuielile sunt în sumă de 319.140,69 mii lei.  
Excedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2016 conform H.C.L. nr. 8 din 28.01.2017 

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 
alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Rezultatul votului: unanimitate 
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Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul local pe anul 2017 în sumă de 142.269,97 mii lei la partea de venituri 
şi 148.838,75 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:  

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 125.552,97 mii lei, iar 
cheltuielile sunt în sumă de 131.682,78 mii lei;  

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 16.717 mii lei, iar 
cheltuielile sunt în sumă de 17.155,97  mii lei;  

 Excedentul secţiunii de funcţionare la 31.12.2016, conform H.C.L. nr. 9 din 
28.01.2017 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. 
 Excedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2016, conform H.C.L. nr. 9 din 
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 alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Rezultatul votului: unanimitate 
 
 Art. 4. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 rămâne 
la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 109 din 15.03.2017. 

Rezultatul votului: unanimitate 
 
Art. 5. 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. - 3.02. 
Direcţia Fiscală Braşov                          - anexa  nr. 4.01. 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr. 5.01. 
Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov               - anexa nr. 6.01. 
Filarmonica Braşov                  - anexa nr. 7.01. 
Teatrul pentru copii “Arlechino” Braşov                         - anexa nr. 8.01. 
Direcţia de Servicii Sociale Braşov               - anexa nr. 9.01. 
Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov                        - anexa nr. 10.01. 
Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov    - anexa nr. 11.01. 
Serviciul Public Local de Termoficare Braşov              - anexa nr. 12.01. 
Serviciul Public Local Salvamont Braşov               - anexa nr. 13.01. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Braşov    - anexa nr. 14.01. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Braşov    - anexa nr. 14.02. 
Grădiniţa cu program normal nr. 4 Braşov    - anexa nr. 14.03. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 Braşov    - anexa nr. 14.04. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Braşov    - anexa nr. 14.05. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 Braşov    - anexa nr. 14.06. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 Braşov    - anexa nr. 14.07. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 10 „Primii paşi” Braşov            - anexa nr. 14.08. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 „Căsuţa Bucuriei” Braşov - anexa nr. 14.09. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Braşov              - anexa nr. 14.10. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 Braşov              - anexa nr. 14.11. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 Braşov              - anexa nr. 14.12. 
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Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 „Martinică” Braşov  - anexa nr. 14.13. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 „Dumbrava Minunată” Braşov - anexa nr. 14.14. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 „Boboceii” Braşov  - anexa nr. 14.15. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Braşov              - anexa nr. 14.16. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 „Micul Prinţ” Braşov            - anexa nr. 14.17. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 „Dinţişorii de lapte” Braşov - anexa nr. 14.18. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 24 Braşov              - anexa nr. 14.19. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 25 „Lumea copiilor” Braşov - anexa nr. 14.20. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 26 „Junior” Braşov             - anexa nr. 14.21. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 Braşov              - anexa nr. 14.22. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Braşov              - anexa nr. 14.23. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov              - anexa nr. 14.24. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 34 Braşov              - anexa nr. 14.25. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Braşov                 - anexa nr. 14.26. 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Braşov                          - anexa nr. 15.01. 
Şcoala Gimnazială nr. 2 ” Diaconu Coresi” Braşov                - anexa nr. 15.02. 
Şcoala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov                    - anexa nr. 15.03. - 15.04. 
Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov     - anexa nr. 15.05. 
Şcoala Gimnazială nr. 6 “Iacob Mureşianu” Braşov  - anexa nr. 15.06. 
Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov               - anexa nr. 15.07. - 15.08. 
Şcoala Gimnazială nr. 9 “Nicolae Orghidan” Braşov            - anexa nr. 15.09. - 15.10. 
Şcoala Gimnazială nr. 11 “Şt .O Iosif ” Braşov   - anexa nr. 15.11. 
Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov     - anexa nr. 15.12. 
Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov     - anexa nr. 15.13. 
Şcoala Gimnazială nr. 14 Braşov     - anexa nr. 15.14. 
Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov     - anexa nr. 15.15. 
Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov     - anexa nr. 15.16. 
Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov     - anexa nr. 15.17. 
Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Braşov - anexa nr. 15.18. 
Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov     - anexa nr. 15.19. 
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 ştiinţe 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. - 16.12. 
Liceul Teoretic „Johanes Honterus”  Braşov   - anexa nr. 16.13. 
Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Braşov   - anexa nr. 16.14. 
Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov    - anexa nr. 16.15. 
Colegiul Tehnic Energetic  “Remus Răduleţ Braşov  - anexa nr. 16.16. 
Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 16.17. - 16.18. 
Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov    - anexa nr. 16.19. 
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Şcoala Profesională Germană Kronstadt Braşov             - anexa nr. 16.20. - 16.21. 
Colegiul „Nicolae Titulescu” Brasov    - anexa nr. 16.22. 
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov              - anexa nr. 16.23. - 16.24. 
Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 16.25. 

Rezultatul votului: unanimitate 
 
 Art. 6. 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. 7. Se aprobă cuprinderea în Lista de investiţii poziţia C „Alte cheltuieli de 
investiţii” anexa nr. 17.02., a unei poziţii noi „SF construire Spital Clinic de Urgenţă 
Braşov” cu suma de 1.500 mii lei. Fondurile vor fi asigurate prin diminuarea poziţiei 
nr. 13 „Studii şi proiecte cu finanţare din fonduri externe aferente cadrului financiar 
2014 - 2020”. 

Rezultatul votului: unanimitate 
 

Art. 8. 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. 9. 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, cu amendamentul comisiei nr.1. 
 

       Punctul nr. 5 
Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din Municipiul Braşov,pentru anul şcolar 2017– 2018,semestrul I 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
Punctul nr. 6 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 51/2017 prin 
care s-a aprobat decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor 
sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, în perioada 1 ianuarie – 30 
august 2017 

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

Punctul nr. 7 
Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare dintre 

Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a 
instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5, 6 şi 7, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu 

din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2017-2018. 

 
Comisia nr. 7 a avizat cu următorul amendament: Comisia propune introducerea 

cartelelor pentru seniori (peste 65 ani) cu tarife reduse. Această cartelă există în toate 
staţiunile de schi din Europa.  

Domnul consilier Pătraşcu Lucian: 
“Domnule Preşedinte, la Comisia nr. 1 s-a făcut un amendament cu privire la 

scutirea şi a studenţilor pentru aprobarea tarifelor de acces. 
 
Domnul Primar George Scripcaru spune că a participat la comisii şi s-a discutat 

despre această propunere.  
 

  Domnul Primar doreşte să rămână proiectul aşa cum este înaintat şi se va rezolva si 
solicitarea aceasta printr-o altă hotărâre. 

Domnul consilierUngar Arnold: 
“Vă rog, ca tot timpul când se fac propuneri de reduceri şi de facilităţi, că noi trăim 

în ţara facilităţilor, e bine să se calculeze care este impactul bugetar, adică cei din aparatul de 
specialitate, dacă nu cei care fac propunerea, că nu are cum un consilier să facă studiile 
acestea, că nu are datele respective. Să se facă un impact, să vedem cât înseamnă aceasta, 
pentru că dăm la seniori, dăm la studenţi, dăm la cutare şi după aceea, ne trezim că nu mai 
avem nici un ban. Se poate face un impact ca să ştim ce influenţă are şi atunci, fără îndoială, 
nimeni nu este împotrivă să sprijinim studenţii sau seniorii schiori, poate mai au şi aceştia un 
campionat mondial sau ceva.” 

 
Domnul Primar George Scripcaru subliniază că de aceea a zis sa rămână  

proiectul de hotărâre aşa cum este şi se vor face modificările şi completările, cu detaliile de 
natură financiară la  următorul proiectul. 

 
     Punctul nr. 9 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil 
din Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă 2017 – 2018 

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

          Punctul nr. 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe 

cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2017 – 2018. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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  Punctul nr. 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al 

S.C. RIAL S.R.L. pentru anul 2017 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

rectificat al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2017 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 13 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de alocare de fonduri 

pentru activitatea sportivă în Municipiul Braşov 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar în urma votului 

a fost aprobat cu unanimitate. 

                   Punctul nr. 14 
Proiect de hotărâre privind modificarea 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 nr. 15 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 15/2017 republicată, prin 

care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru copii 
„Arlechino” Braşov. 

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

                    Punctul nr. 16 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 203/2013 

republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
Punctul nr. 17 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 
din cadrul Poliţiei Locale pentru anul 2018. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de întreţinere şi reparaţii a 

infrastructurii de operare pentru anii 2017 – 2018. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 19 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin 

care s-au aprobat Organigrama si Statul de funcţii ale Serviciului Public de 
Administrare Creşe Braşov 

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

 Punctul nr. 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Direcţiei de Servicii Sociale. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
 Punctul nr. 21 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov 

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

Punctul nr. 22 
Proiect de Hotărâre  privind modificarea H.C.L nr. 171/30.04.2014 privind 

împuternicirea Direcţiei de Servicii Sociale pentru asigurarea activităţilor necesare 
atingerii indicatorilor prevăzuţi în proiectul „Centrul Multifuncţional de Servicii 
Sociale Braşov” 

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

Punctul nr. 23 
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Serviciului Asistenţă Socială Comunitară 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 24 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 431/2016 republicată, 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. 
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Punctul nr. 25 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 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 şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

     Punctul nr. 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a preţurilor pentru 

producerea energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi 
respectiv a tarifelor pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei 
termice în Municipiul Braşov 

Comisia 1 a avizat, comisia 5 a avizat cu următorul amendament: A se completa art.1 
cu următorul text: care va fi comunicată la A.N.R.E.în scopul emiterii avizului interimar 
pentru aceste preţuri şi tarife. Comisia 6 a avizat.  

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

Punctul nr. 27 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia  

Naţională a Salvatorilor Montani din România, a unui spaţiu în suprafaţă de 40 m.p., 
situat în imobilul – sediu administrativ al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt 
R.A., din Braşov, str. Panseluţelor, nr. 23, bl. 1 

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

Punctul nr. 28 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al 

Municipiului, doamnei Şerban Monica – Anişoara şi domnilor Şerban Victor, Voicu 
Ioan, Paveliuc Laurenţiu, membri ai „Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 Braşov” 

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

Punctul nr. 29 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a 

Crosului „15 Noiembrie” editia a XXVIII-a, eveniment care va comemora  30 de ani de 
la revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987 

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

   Punctul nr. 30 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între 

Municipiul Braşov şi Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă Braşov 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 31 
Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului 

Braşov a proiectelor culturale 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 32 
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea măsurilor instituite în urma 

declarării stării de alertă în Municipiul Braşov, str. Molidului, nr. 33, bl. B 42 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 33 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. 

 nr. 338/2017 privind abrogarea H.C.L. nr. 80/2017 pentru aprobarea actualizării 
tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate,  
pe raza municipiului Braşov 

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

   Punctul nr. 34 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 

153/2010, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea 
 normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea,  dezvoltarea 
 şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov 

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

   Punctul nr. 35 
Proiect de hotărâre privind aprobare preţuri închiriere locuri de parcare pentru 

unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole şi baza sportive din Municipiul 
Braşov 

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

   Punctul nr. 36 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 

200/2007 a locurilor de parcare aferente Hotelului Ambient, încheiat între  
Municipiul Braşov şi S.C. Euro – Tour S.R.L. 

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

           Punctul nr. 37 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.  

483/2011 a locurilor de parcare aferente Pensiunii Curtea Braşoveană, încheiat 
între Municipiul Braşov şi  S.C. Curtea Braşoveană S.R.L. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 38 
Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare aferente  

Victoria Bulevard Hotel către S.C. Edison S.R.L. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 39 
Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare 

aferente complexului comercial  STAR către S.C. Starcom S.A. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
 

Punctul nr. 40 – RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare aferente  

Hotelului Poiana către  S.C. Ana Hotels S.A. 
  

 Punctul nr. 41 
Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare aferente  

Pensiunii Ambient către  S.C. Euro - Tour S.R.L. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

  Punctul nr. 42 
Proiect de hotărâre privind componenţa comisiei de evaluare şi selecţie a  

proiectelor ce fac obiectul concursurilor de arhitectură precum şi componenţa 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor rezultatelor selecţiei proiectelor 

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

 Punctul nr. 43 
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, şi 5 iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
  Punctul nr. 44 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  
funcţionare al Comisiei Tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul  
Primăriei Municipiului Braşov 

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

 
  Punctul nr. 45 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.Z. Construire  
hală de producţie şi depozitare” Braşov zona CET – str. Timişul Sec fn. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, şi 5 iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
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Punctul nr. 46 
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire  

imobil locuinţe cu parcare la subsol, împrejmuire şi organizare de şantier, str. Olarilor 
nr. 1 Braşov” 

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

           Punctul nr. 47 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului  

Braşov a  terenului  înscris în CF 109370 Braşov, nr. cad. 109370 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
Punctul nr. 48 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată 
sub nr.  850/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  
donat de Ghimbăşan Eugenia 

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

                                                            Punctul nr. 49 
 Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată  

sub nr. 1429/2014  şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  
donat de Mărginean Cristian şi Mărginean  Mirela - Simona 

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

           Punctul nr. 50 
            Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
1123/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de  
S.C. TERMOPROT ALFA S.R.L. 

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

                      Punctul nr. 51 
           Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr. 119/2011 privind acceptarea 
donaţiei nr. 92/2011 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor 
având categoria de folosinţă drum, donate de Moisă Sorin şi Moisă Liliana – Camelia 

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

                        Punctul nr. 52 
            Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35 ap. 8, deţinut de  
Ashworth Michael Philip şi Willis Stephen Theodore 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a 
 fost aprobat cu unanimitate. 
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                       Punctul nr. 53 
           Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 558/2015 privind  
darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L a unor imobile aflate în proprietatea 
Municipiului Braşov 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
                     Punctul nr. 54 
         Proiect de hotărâre privind solicitarea Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari,  
cu privire la prelungirea termenului prevăzut de H.C.L. nr.442/2015 
 

 Preşedintele şedinţei - dl. Mara Iulian: 
 “Punctul nr. 54: Nu se aprobă prelungirea perioadei de folosinţă a spaţiului situat în 
Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C7, camera 403, astfel cum a fost solicitat 
de Federaţia Asociaţiilor de Proprietari. 

Domnul Viceprimar Mihai Costel:  
“La acest punct cred că ar trebui să ţinem cont de faptul… şi de oportunitatea cererii 

şi de legalitate, ţinând cont de faptul că noi avem o hotărâre de consiliu local prin care 
trebuie să extindem Serviciul Public de Evidenţă a Populaţiei, în locul unde în momentul 
acesta avem Serviciul de Autoritate Tutelară, acest spaţiu ne este necesar pentru a muta acest 
serviciu, ţinând cont şi de accesibilitate, şi totodată trebuie să ţinem cont şi de legalitate, 
pentru că cererea, solicitarea făcută de către cei de la Federaţia Asociaţiilor de Proprietari nu 
se încadrează din punct de vedere juridic într-o astfel de situaţie”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 22 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier Ungar Arnold). 
  
                    Punctul nr. 55 
          Proiect de hotărâre privind modificare Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2017 
privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul  
Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L. Braşov 

 Domnul Viceprimar  Mihai Costel: 
 “Este o solicitare din partea domnului consilier local Adrian Oprică, de renunţare la 
mandat din partea Consiliului Local ca fiind membru în Adunarea Generală a 
Acţionarilor, drept pentru care va trebui astăzi să nominalizăm un alt reprezentant”.  
 Dl.consilier Rusu Sebastian o propune pe doamna Ţop Ferghete Carmen. 
  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu 22 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier Ungar Arnold). 

 
                   Punctul nr. 56 
           Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 393/2016 republicată, privind 
aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare în 
societate comercială pe acţiuni, cu denumirea „RATBV SA” 

     Dl.consilier Rusu Sebastian  propune înlocuirea  doamnei Ţop Ferghete Carmen cu 
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domnul Oprică Adrian. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu 22 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier Ungar Arnold). 
  

Punctul nr. 57 
         Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2013, 
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Braşov şi Universitatea 
Transilvania din Braşov, în vederea perfecţionării activităţii didactice şi de formare 
profesională 

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

         Punctul nr. 58 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str.  

Bihorului nr. 2 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
         Punctul nr. 59  

        Proiect de hotărâre privind vânzarea Cabinetului medical situat în 
Policlinica Tractorul, str. Olteţ nr. 2, către Moga Marius Alexandru 

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

        Punctul nr. 60 
          Proiect de hotărâre privind vânzare directă a terenului aferent garajului  
situat în Braşov, str. Lungă nr. 75, către Rusu Mircea Eugen 

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

          Punctul nr. 61 
           Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei,  
situat în Braşov,  str. 13 Decembrie 119, către Fernye Aurel Mircea şi Gabriela Adina 

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

Punctul nr. 62 
Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză 

de utilitate publică privind imobilul situat în Braşov, str. Zizinului nr. 115-119 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 63 
Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 510/2009 republicată, 

pentru aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru  
aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent. 

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 nr. 64 
Proiect de hotărâre privind  actualizarea  limitelor  administrativ-teritoriale 

dintre U.A.T. Braşov şi U.A.T. Cristian.  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 65 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a unui imobil situat în Braşov, str. Tâmpei 1A 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 66 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a imobilului situat în Braşov, str. Vlahuţă 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 67 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a imobilului situat în Braşov, str. Gării 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
Punctul nr. 68 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 
a imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului tronson I 

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

Punctul nr. 69 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului tronson II 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
Punctul nr. 70 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 
a imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului tronson III 

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

Punctul nr. 71 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a imobilului situat în Braşov, str. Kogălniceanu 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 72 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov 

a imobilului situat în Braşov, str. Dimitrie Anghel 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 73 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

imobilului situat în Braşov, str. Dobrogeanu Gherea tronson II 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 74 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului  

Braşov a imobilului situat în Braşov, Piaţa Teatrului 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

Punctul nr. 75 
      Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului 
 Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Plugarilor, tronson I 

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

Punctul nr. 76 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului  

Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Plugarilor, tronson II 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
Punctul nr. 77 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului  
Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Plugarilor, tronson III 

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

Punctul nr. 78 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului  

Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Plugarilor, tronson IV 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 
Punctul nr. 79 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului  
Braşov a imobilului situat în Braşov, bd.  Muncii 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate. 
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                                                         Punctul nr. 80 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului  

Braşov a  imobilului situat în Braşov, Bd. Valea Cetăţii 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma votului a fost 

aprobat cu unanimitate. 

   Punctul nr. 81 
Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Statului Român 

 şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. S.A., în domeniul  
public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local Braşov  
a imobilului situat în Braşov, pod rutier peste Timişul Sec 

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

Punctul nr. 82 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de acord de sprijin municipal  

între Municipiul Braşov, Societatea RATBV S.A. şi Banca Europeană pentru  
Reconstrucţie şi Dezvoltare 

 
Senator – dl. Allen Coliban: 
“Doamnelor şi domnilor, mă aflu aici în calitate de Preşedinte al comisiei pentru 

mediu al Senatului, şi consider că rolul meu este să vă ajut pe dumneavoastră  să luaţi o 
decizie corect fundamentată şi în deplină cunoştinţă de cauză. Nu contest nevoia unui 
transport civilizat, modern, eficient, la nivelul oraşului Braşov şi chiar la nivelul ariei 
metropolitane, dar aici când vorbim despre nevoie trebuie să ne asigurăm că avem o 
fundamentare corectă a oportunităţii. Şi o să-mi permit să punctez câteva borne istorice vis-
à-vis de ceea ce înseamnă în primul rând transportul Diesel. Probabil cunoaşteţi schimbarea 
de paradigmă şi de mentalitate în privinţa transportului Diesel din ultimii ani la nivel 
mondial, în principal ca urmare a scandalului Dieselgate. Deci în 2015 s-a descoperit că 
foarte multe dintre standardele şi raportările aferente motoarelor Diesel sunt trucate. 
Mergând pe linia timpului, în 2012 sunt declarate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
emisiile motoarelor Diesel declarate ca având potenţial cancerigen. În 2014 Institutul 
Internaţional de Transport cu RAT prezintă un studiu prin care de şapte ori este depăşită 
limita de siguranţă pe oxizii de azot la motoarele Diesel. Acestea toate au fost înainte de 
acest scandal Dieselgate. În 2016, după scandalul Dieselgate apare un studiu care arată că 97 
dintre motoarele Diesel de după 2011, vorbim aici de cele mai noi standarde în domeniu, 
deci 97% dintre ele depăşesc limitele de siguranţă, pe aceşti oxizi de azot. Care este 
consecinţa acestor studii? La nivel mondial oraşele au început să renunţe la Diesel şi să se 
orienteze către a elimina Diesel-ul din centrul oraşelor. Şi aici vorbim despre oraşe cum sunt 
Madrid, Paris, Atena, Oslo, Mexico City. În ceea ce priveşte… deci să se elimine de tot, să 
facă norme şi metode de a elimina şi de a descuraja  transportul… de fapt accesul 
autovehiculelor Diesel, inclusiv a celor private. La nivelul transporului public Londra a 
adoptat deja un plan prin care va elimina total transportul public Diesel. Cam acestea sunt 
aspecte legate de motoarele Diesel. Dacă ne uităm la oportunitate şi ne referim la finanţări, 
noi ştim aşa: că există un proiect pe axa 4.1 POR care vizează înnoirea Parcului Auto. Acest 
proiect ar fi finanţare europeană din care procentul banilor de la Uniunea Europeană ar fi de 
85%. Conform normelor europene, pot fi finanţate doar mijloacele de transport ecologice sau 
hibride, deci trebuie să fie cel puţin hibride. Prin urmare, Uniunea Europeană nu mai 
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finanţează mijloacele de transport Diesel, nu este obiectul acestui punct şi al acestui proiect, 
însă important este să înţelegem contextul, că există nişte bani disponibili pentru care deja 
avem inclus în SIDU un proiect pentru a îmbunătăţi Parcul Auto cu mijloace care să fie cel 
puţin hibride. Şi întrebarea se pune dacă vorbim de oportunitate de ce avem nevoie de aceste 
autobuze şi de ce în număr atât de mare. Finanţarea BERD este într-adevăr o opţiune pentru 
a rezolva nişte probleme acute, dar totuşi este un împrumut. Dacă ne uităm la nivel de studii 
europene, ceea ce spune agenţia de mediu europeană, în raportul 34 din 2016, spune că 
pentru tranziţia către un sistem al mobilităţii sustenabil, trebuie să includem în costuri şi 
costul de mediu. Deci, când facem o achiziţie şi facem o fundamentare, ar trebui să avem 
fundamentarea asta nu doar pe costul de piaţă, ci şi pe costul de mediu. Şi aici dacă discutăm 
despre costul de mediu ajungem la un alt capitol important în contextul actual, la partea de 
infringement. Ştim că Braşovul a fost printre cele trei oraşe… sunt braşovean, am fost 
braşovean de când m-am născut, mă doare să aud că Braşovul este tratat ca fiind o problemă 
în privinţa calităţii aerului şi cum spunea un consilier mai devreme, poate nu suntem şi nu 
vrem să acceptăm acest lucru, îl contestăm. Însă, doamna ministru a ieşit în urmă cu şapte 
zile şi a spus că într-adevăr, la ultimele raportări, Braşovul nu se mai găseşte pe acea listă, 
respectiv ar fi doar Iaşiul încă având probleme, cu toate acestea, dacă am fost subiect de 
infringement, există două directive, 62/1996 şi 50/2008, care amândouă fac referire la 
calitatea aerului şi care impun necesitatea adoptării unui plan de gestionare a calităţii aerului 
tuturor autorităţilor care s-au aflat la un moment dat în situaţie de infringement, şi din 
cunoştinţele mele, încă nu avem acel plan. Acel plan ar trebui să vină inclusiv cu o viziune 
de dezvoltare a transportului public, şi ar fi foarte bine să urgentăm adoptarea unui astfel de 
plan, alcătuirea lui şi adoptarea lui.  

Care sunt concluziile mele? Nu am văzut fundamentarea din punct de vedere al 
oportunităţii economice pe achiziţi acestor autobuze Diesel şi nu ştiu dacă dumneavoastră  
aţi văzut-o. Cred că e foarte important să o avem şi să facem referire la ea, pentru că în 
această fundamentare ar trebui inclus nu doar preţul de achiziţie, de piaţă, ci şi acel cost de 
mediu. Analiza opţiunilor… întrebarea este luăm 100 de autobuze Diesel sau luăm mai 
puţine, dar care să fie măcar hibride, să fie ecologice, având în vedere că perspectiva pe 
termen mediu e dată şi de acel proiect finanţabil POR pe axa 4 din care bugetul local nu ar fi 
atât de împovărat. Mai mult, dacă vă susţineţi această poziţie de a încuraja achiziţia de 
autobuze Diesel, cred că este esenţial să impunem prin caietele de sarcini şi prin normele de 
achiziţie, să impunem testare la achiziţie a emisiilor, pentru că realitatea a arătat că foarte 
mulţi producători au exagerat acele certificări în sensul pozitiv pentru ei, negativ pentru 
mediu, prin urmare în momentul în care  cumperi un autobuz, chiar dacă e foarte nou, vă rog 
foarte mult să luaţi în calcul, să impuneţi aceste testări în momentul achiziţiei, ca o condiţie 
în caietele de sarcini. În speranţa că v-am fost de ajutor, şi dacă aveţi nevoie să continuăm 
dialogul şi ulterior, vă stau la dispoziţie cu toată deschiderea”.  

Domnul Primar George Scripcaru specifică că autobuzele şi mijloacele de transport  
sunt necesare, există această oportunitate, zona metropolitană are nevoie de trasee de 
transport public,  această necesitate este evidentă pentru toată lumea.  Autobuzele care  vor fi 
achiziţionate sunt de ultimă generaţie, de standard ridicat şi se încadrează  din punctul de 
vedere al normelor. Domnul Primar spune că în fiecare săptămână are o întâlnire cu 
Ministerul Mediului, cu reprezentanţii de la Braşov şi gestionează, monitorizează această 
activitate, are un plan de măsuri pe care-l parcurge şi acel plan face referire la o fază finală 
de procedură de achiziţie.  În Braşov s-a scos traficul greu, este un oraş care are centură 
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ocolitoare şi în Braşov nu mai există agenţi economici care poluează.  CET-ul, care era un 
punct negru pe această hartă, nu mai funcţionează, sistematizarea circulaţiei este făcută în 
aşa fel, încât să se reducă poluarea. S-au plantat şi zeci  de mii puieţi, de arbori, în ultimii 
ani.  Domnul Primar spune că s-au amplasat pe raza Municipiului Braşov două sau trei 
puncte de monitorizare. Unul din aceste puncte  este la Ceasu’ Rău şi este imposibil ca într-o 
intersecţie de genul acesta să nu existe un grad de poluare. Precizează că există un program 
de sistematizare a intersecţiei,  se  structurează acea intersecţie altfel decât este acum şi 
există un proiect pentru strada Castanilor, pentru că acolo este un curs de apă care trebuie 
scos în evidenţă,  printr-o lucrare de sistematizare..  
 Domnul Primar  George Scripcaru spune că după ce s-a aprobat această hotărâre cu 
Spitalul, a solicitat colegilor să trimită la toţi parlamentarii de Braşov acest proiect de 
hotărâre, a vorbit cu Roxana Mânzatu, deputata PSD care i-a ajutat foarte mult în elaborarea 
acestui proiect. Domnul Primar crede c-ar trebui să existe o discuţie între toţi parlamentarii 
de Braşov referitor la acest proiect, să existe o poziţie comună şi să solicite totodată 
grupurilor politice din Consiliul Local PNL, PSD, UDMR, USR şi UDMR şi PMP, să 
susţină acest lucru. 

Senator – dl. Allen Coliban: 
 “Aş vrea să vă răspund foarte scurt şi despre problemele celelalte legate de spital şi de 
depozitele neconforme de deşeuri putem continua discuţia separat. Revenind la calitatea 
aerului, mi-ar plăcea să revenim acolo unde Braşovul e de fapt la nivelul percepţiei, la nivel 
naţional, când vin oamenii la Braşov zic ce aer curat, ce aer tare, deci aş vrea să fim oraşul cu 
cel mai curat aer din România şi pe măsurători, şi pe percepţie. Şi mă bucur să aflu că vom 
avea un plan în acest sens, e foarte bine că deja aţi demarat iniţiativele în direcţia asta”.  
 Senator – dl. Allen Coliban: 
 “Vreau să subliniez că şi în luarea mea de cuvânt am şi spus, Braşovul nu mai este 
subiectul ultimelor raportări, dar în continuare avem acest capitol de infringement deschis, pe 
care n-am reuşit să-l închidem în ultimii ani, sper să-l închidem anul acesta sau în primăvara 
viitoare, e important că Braşovul a făcut paşi în direcţia asta, însă dacă vrem să fim într-
adevăr Braşovul oraşul cu cel mai curat aer, ar trebui să avem o viziune şi o strategie în 
sensul ăsta, şi mă uit aici la viziunea pe termen lung, pentru că oraşele la care am făcut 
referire, metropolele, vizează să elimine total Diesel-ul sau cel puţin din transportul public 
până în 2025, adică un univers de timp mediu, nici măcar lung, care este sub durata de viaţă 
a unui autobuz nou achiziţionat. Şi eu nu vreau altceva decât dumneavoastră, când veţi lua 
votul, să aveţi această fundamentare corect făcută. La mine nu a ajuns, o să vă solicit pe 
această cale să-mi puneţi şi mie la dispoziţie fundamentarea acestei achiziţii, însă e important 
ca în fundamentarea achiziţiei să existe şi costul de mediu. BERD-ul dă bani, BERD-ul vinde 
bani, aia face, că e o bancă, cu normele şi cu condiţiile lor, dar la nivel de cost de mediu 
Uniunea Europeană e un pic mai strictă, şi de asta aceasta şi raportul agenţiei pentru mediu şi 
condiţiile de finanţare din fondurile europene s-au înăsprit şi nu mai sunt favorabile 
transportului public…” 
   

Senator – dl. Allen Coliban: 
 “Important e că există şi studii, şi iniţiative, am asistat în urmă cu două luni la o 
dezbatere publică pe tema transportului electric şi un istoric al transportului electric în 
Braşov, deci avem expertiză în Braşov, trebuie doar să existe o strategie şi o dorinţă în acest 
sens, în a încuraja transportul ecologic. Mulţumesc!” 
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 Dl. Ovidiu Bucurei – director RATBV SA: 
 Bună ziua! Ovidiu Bucurei ese numele meu vreau să aduc câteva clarificări. În 
procesul acesta de achiziţie RATBV şi BERD sunt asistate de VSP, una dintre cele mai mari 
firme mondiale în domeniul consultanţei. Există un raport făcut şi pe domeniul social şi pe 
mediu, şi unul din obiectivele acestora au fost exact această funamentare pe care putem să v-
o punem la dispoziţie. Vreau să vă spun că aceste autobuze care se doresc a fi achiziţionate, 
vor fi achiziţionate pe tehnologie Euro 6. Două cifre vis-à-vis de aceste lucruri, există două 
categorii de noxe, oxizi de azot, unde spre deosebire de maşinile din parcul actual, unde sunt 
la 780 de miligrame la kilometru, se ajunge la 80 mg pe Euro 6, iar în zona de emisii de 
particule, aici avem o diminuare de la maşinile noastre, care sunt Euro 2, de la 140 de mg la 
5 mg. Este cea mai bună tehnologie în acest domeniu.  
  

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

 
Preşedintele şedinţei - domnul Mara Iulian declară  încheiate  lucrările  şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces  verbal, spre cele legale. 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,     
              MARA IULIAN                    ZAMORA MARIA-ANDA 
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