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
25 aprilie 2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 25 aprilie 2018, 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 “Bună ziua Braşov”, în data de 20
aprilie 2018.
Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana Goran face
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi iniţial 26. Absentează
dl. consilier Duţu Tudor Alexandru.
Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru,
Viceprimar Mihai Costel şi domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

domnul

Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu 67 puncte
unanimitate.

şi se aprobă cu

Aprobarea ordinii de zi suplimentară
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 1 punct şi se aprobă cu
unanimitate.
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de
21 martie 2018
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, procesul - verbal al
şedinţei din data de 21 martie 2018, care se aprobă cu unanimitate.
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INTERPELĂRI
Domnul consilier Ungar Arnold doreşte să lămurească pentru toată
lumea ce înseamnă interpelare şi ce înseamnă domeniul public din Municipiul
Braşov, interpelarea se face, conform legii, numai de către un consilier local.
În al doilea rând, cu privire la materialul referitor la terenurile publice ale
Municipiului Braşov, cel care va lua cuvântul să specifice la ce fel de terenuri
publice se referă şi dacă vrea să facă o interpelare în sensul Legii
Administraţiei Publice sau vrea să spună un punct de vedere.
Interpelare – STOP – Viaţa are prioritate – proiect al grupului de
consilieri liberali (reînfiinţarea patrulelor şcolare)
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian
prezintă un
proiect al grupului de consilieri liberali, se numeşte STOP – Viaţa are
prioritate, pe scurt este vorba despre reînfiinţarea patrulelor şcolare.
„Pe lângă partea de educaţie rutieră care sperăm să avem parteneri
Poliţia Naţională şi Poliţia Locală, deci vom fi prezenţi Consiliul Local,
membri ai Primăriei, în şcoli, şi vom explica despre educaţie rutieră, dorim să
se creeze şi acele culoare de siguranţă între staţiile R. A.T. şi unităţile şcolare.
Ştim că tot prin hotărârea Consiliului Local toţi elevii din Municipiul Braşo v
au transportul gratuit, acum ne interesează ca să şi ajungă la şcoală în
siguranţă, şi de la şcoală acasă. În mare despre asta este proiectul, aveţi un
material în faţă, rog serviciul… am înţeles că de la Direcţia de Învăţământ se
poate face capitol bugetar şi exact cum se întâmplă cu banii alocaţi pentru
Primul Ghiozdan se pot lua materialele necesare acestor patrule şcolare,
acestui proiect”.
Domnul consilier Ungar Arnold ca fost profesor, spune că iniţiativa e
lăudabilă, dacă se pot iniţia astfel de proiecte, pentru că în materialul
prezentat aici se spune că autorităţile administraţiei publice locale sprijină
activităţile organizate de ministerul educaţiei, deci iniţiatorul trebuie să fie
Ministerul Educaţiei şi nu Consiliul Local, noi putem să-i sprijinim, noi
n-avem, cum se zice aici, drept de iniţiativă în domeniul acesta.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian „Da, şi tot la
capitolul 5, art. 35, alin. 5 se discută despre dotarea cu echipament a patrulelor
şcolare, în care sunt trecute, efectiv, au capitol separat”.
Domnul consilier Ungar Arnold „Dacă Inspectoratul Şcolar face
astfel de acţiuni, noi le putem sprijini prin ce am spus noi acum, dar nu iniţie m
noi treburi din astea”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian „Când o să
vină dl. Barabas, o să mai am o interpelare la dânsul legată de întâlnirea care a
avut loc cu cetăţenii din Cartierul Tractorul, să ne facă o scurtă informare”.
Domnul Consilier Rusu Sebastian propune înlocuirea toaletelor
publice din parcuri, cu acele toalete cu sisteme de autocurăţare, vor fi
eliminate toaletele ecologice care pot fi uşor vandalizate, iar apoi problema
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forţei de muncă nu se va pune, pentru că acelea sunt nişte toalete care se curăţă
singure. Este vorba de toaletele din parcuri, deci nu e un număr foarte mare de
toalete. Totodată propune o inventariere a locurilor de parcare ce sunt cu
adevărat atribuite, pentru că sunt foarte mulţi care se mută, iar în momentul în
care se mută nu renunţă la parcare, ori o lasă moştenire, ori le împrumută de la
unii la alţii. Sunt cazuri reale discutate cu cetăţenii din zona Mihai Viteazul şi
Griviţei. Astea se aplică mai ales în zonele aglomerate, sunt locuri de parcare
unde se parchează la diverse mici înţelegeri, unde cei care chiar locuiesc sau ar
avea nevoie de ele nu pot să parcheze. De asemenea, domnul consilier întreabă
cu privire la pasajul de la Fartec, în ce stadiu este şi termenul de finalizare.
Doamna Mihaela Gal – director executiv adjunct – Serviciul
Investiţii: răspunde la interpelarea privind Pasaj Fartec: „Vis-a-vis de pasajul
de la Fartec, noi am depus documentaţia, se află acum în definire, pentru
publicare în SAP, pentru proiectare şi execuţie. Într-adevăr au fost nişte
probleme, am făcut expertize, din nou, la capetele grinzilor, urmează ca într-o
lună şi jumătate sau două luni să putem să încheiem contractul pentru
proiectare, două luni va fi proiectarea şi după aceea 12 luni execuţia”.
Domnul Viceprimar – Barabas Laszlo face o informare cu privire
la discuţia cu cetăţenii din Cartierul Tractorul „Cred că trebuie precizat că am
avut discuţii la început cu toţi investitorii din zona Tractorul, iar după aceea
cu două grupuri de cetăţeni din zonă, ei au reclamat foarte multe probleme,
bineînţeles Primăria nu poate să se implice decât în probleme care privesc
domeniul public, referitoare la spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii,
parcări şi străzi. Acum, după cum ştiţi, studiile de fezabilitate pentru toate
străzile din cartierul Tractorul sunt în procedură de achiziţie, sunt trei loturi,
am demarat aceste studii pe toate străzile de acolo, indiferent dacă sunt
clarificate sau nu problemele juridice referitoare la dreptul de proprietate.
După câte ştiţi, sunt foarte multe străzi care au o parte domeniu public, o
parte domeniu privat, iar urmează domeniul public, şi nu poţi să legi un punct
a, punct b, şi nici nu poţi să faci stradă asfaltată în petice, şi avem şi foarte
multe probleme vis-a-vis de utilităţi.
La iniţiativa domnului Primar acum căutăm să facem şi un act normati v
local, care să clarifice aceste probleme care tot apar, din ce în ce mai des şi
care produc un disconfort major tuturor cetăţenilor, începând de la praf, gunoi,
şi altele… lipsa locurilor de parcare, parcarea în domeniul public, parcare pe
spaţii verzi, etc.
S-a constituit un grup de lucru şi încercăm să sintetizăm toate
problemele şi să găsim soluţii legale. Cam asta s-a discutat”.
Domnul Consilier - Şovăială Şerban aduce în atenţie trei probleme:
primele două se referă la activităţile sportive ale oamenilor din Braşov, primul
este legat de faptul că nu se poate urca în Poiană la acest moment, cu bicicleta,
folosind autobuzele R. A.T.-ului, s-a mai discutat, la un moment dat se găsise o
soluţie, acea soluţie a dispărut, apoi apăruse o firmă privată care lua 10 lei să
se urce cu o remorcă cu bicicleta până în Poiană.
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Ciclismul este un sport care a prins din ce în ce mai mult, R. A.T.-ul
trebuie să asigure transportul bicicletelor până în Poiană. De asemenea, ar
trebui să se urce cu bicicletele până în Postăvarul, sunt biciclete specializate
pe Downhill.
Totodată, dl. consilier propune, dat fiind faptul că face parte din
Consiliul de Administraţie al Liceului Şaguna, să se asigure tinerilor un loc în
care să practice sport, nu numai să bea şi să-şi facă de cap în alte feluri, astfel
cere acordul să propună în acel Consiliu de Administraţie ideea de a deschide
acel teren către utilizarea publică, să se construiască şi un sistem de iluminat,
în aşa fel, încât tinerii să stea cât mai mult pe acel teren.
De asemenea, dl. consilier întreabă referitor la hotărâre de consiliu local
în care se prevede reactualizarea P.U.G.-ului, stadiul în care se află în acest
moment.
D-na Marilena Manolache – Arhitect Şef răspunde la interpelarea
privind
P.U.G.-ul: „ Am întocmit cu structura de specialitate temele de
proiectare pentru câteva studii de fundamentare, am considerat şi analizat în
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului că ar fi oportun să demară m
câteva studii înainte de a întocmi tema de proiectare pentru a avea nişte
scenarii posibile şi a lua mai uşor decizia direcţiei în care vrem să se îndrepte
municipiul, însă cerând un punct de vedere de la Ministerul Dezvoltării, ni s-a
spus să licităm toată lucrarea odată, nu cu studiile de fundamentare înainte,
deşi şi lor şi altor primării din ţară, respectiv Oradea şi Cluj li s-a părut o idee
bună să facem cum ne gândisem noi iniţial. Vom avea sprijinul Băncii
Mondiale în întocmirea acestei teme de proiectare pentru P.U.G. şi ne-a m
propus să organizăm mai multe dezbateri publice, atât cu cetăţeni, cât şi cu
specialişti, pentru a îndrepta erorile strecurate fără voia nimănui în P.U.G.-ul
actual. Ne dorim să rezolvăm cât mai repede această problemă şi să avem în
prima jumătate a acestui an, dacă se poate, tema de proiectare şi să merge m
spre procedura de licitare a P.U.G.”
Domnul Primar - George Scripcaru: „Ca o completare, tot la final o
să-l rog pe reprezentantul biroului Băncii Mondiale care este prezent aici, în
sală, cu care am semnat acel contract care a fost validat şi de către Consiliul
Local, şi care are cumva legătură şi cu acest domeniu, pentru că ce ne-a m
propus cu Banca Mondială pe componente de asistenţă tehnică este să discută m
şi proiectele care sunt trecute în strategia integrată de dezvoltare urbană, cu
asistenţa din partea Băncii Mondiale, dar şi cele care sunt proiecte de investiţii
şi dezvoltare a Municipiului Braşov din fonduri şi din surse proprii. P.U.G.-ul
este unul dintre aceste proiecte la care ne referim, şi cu Banca Mondială a m
analizat, am discutat, iar acest proiect se află în lista de proiecte, de investiţii
ale Municipiului Braşov, pe ce înseamnă dezvoltare urbană şi care face parte
din contractul de asistenţă tehnică cu Banca Mondială la care ne referim. La
final chiar l-am invitat astăzi să fie prezent aici, pentru a vă detalia, sau dacă
aveţi vreo întrebare să o adresaţi, să o puteţi face”.
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Domnul Primar - George Scripcaru răspunde interpelării privind
R.A.T.BV: „… este o societate în subordinea Consiliului Local, directorul este
aici, infrastructura de transport este gestionată de către cei care se ocupă de
treaba aceasta, să preia această solicitare şi dacă găsesc o soluţie, să o pună în
aplicare şi sunt convins că este posibil acest lucru”.
Domnul Primar - George Scripcaru răspunde interpelării privind
amplasamentele de sport „Referitor la ce aţi completat dumneavoastră, cu
referire la amplasamente de sport, la locaţii de genul acesta, e o soluţie şi
poate că terenul de la Şaguna se încadrează într-una dintre locaţiile unde este
posibil să se întâmple ceea ce solicită domnii prezenţi aici, cu care am discutat
şi înainte, şi la asta face referire această solicitare sau ce se doreşte la discuţia
respectivă. Sunt locaţii în incinta şcolilor care pot fi utilizate într-un mod
liber, foarte cursiv sau ca şi acces, sunt locaţii la unităţi de învăţământ unde nu
se poate acest lucru, pentru că infrastructura de învăţământ nu permite acest
lucru şi nu este posibil nici din punct de vedere al dotărilor sau aspectului
logistic. Este o idee bună ca la Şaguna să putem să completăm cu o instalaţie,
poate, de iluminat, pe timp de noapte, sau ce ştiu eu, seara, şi să poată să fie
utilizată din acest punct de vedere, poate ar fi o soluţie să identificăm o
variantă de genul acesta, şi dacă este posibil s-o şi punem în aplicare”.
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian „Am patru puncte, primul
vine chiar în completarea colegului meu Şerban Şovăială, e vorba de piste de
biciclete în Poiana Braşov. După cum ştim cu toţii, s-au anulat parcările,
acelea în lungul străzii, şi sunt şi delimitate deja, am putea să trasăm acolo şi
să gândim o reţea integrată de biciclete, fiindcă dacă tot vrem să motivă m
braşovenii şi sportivii să folosească Poiana Braşov ca destinaţie pentru vară şi
primăvară-toamnă pentru biciclete, haideţi să le oferim şi infrastructura, după
cum ştim, prin infrastructură, dezvoltăm şi atragem.
Al doilea punct este o solicitare către R.A.T., mă bucur că e domnul
director aici, am văzut în alte oraşe din România, şi nu numai, sigur, şi în
străinătate, că se pot cumpăra bilete R.A.T. şi prin SMS. Haideţi să analiză m
un pic situaţia, ca să uşurăm cetăţenilor să-şi cumpere biletele, vrem să fim un
oraş inteligent, facem paşi în această direcţie, haideţi să încercăm şi aici să
vedem, poate găsim soluţia, garantat există soluţia tehnică, trebuie doar să
vedem cum putem s-o implementăm în sistemul nostru existent.
Al treilea punct e vorba de o problemă pe care am sesizat-o acum o
săptămână tot în Poiana Braşov, e vorba de Centrul de Agrement nou construit,
nu funcţionează lifturile. Şi am înţeles de la angajaţii de acolo că nu există un
contract de mentenanţă. Haideţi să vedem ce trebuie să facem ca să funcţioneze
acele lifturi, e vorba de facilitarea şi folosirea sălii de conferinţe de la etaj.
Iar ultimul punct, eu zic că un punct foarte important pentru Braşov şi
pentru imaginea Braşovului în Europa, de curând, mai bine zis acum două
săptămâni, Uniunea Europeană a lansat un nou titlu de capitală europeană, e
vorba de titlul de Capitală Turistică Inteligent Europeană, cred că Braşovul ar
trebui să se înscrie, fiind capitala turistică neîncoronată, chiar dacă ave m
coroana ca siglă a României, cu cei mai mulţi turişti, ar trebui să analiză m
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situaţia şi să depunem cât se poate de repede documentaţia de înscriere, a m
făcut interpelarea şi scrisă, cu link-ul pentru documentaţie, iar în acest sens,
împreună cu reprezentanţa comisiei europene din România şi cu Institutul
Regiunilor Europene din Salzburg, organizăm la Reduta, de ziua Europei, pe 9
mai, o conferinţă intitulată Turism Inteligent într-o Regiune Europeană
Inteligentă. Programul o să-l primiţi şi dumneavoastră, o să-l facem public şi
în presă, presa locală, şi media locală, invitaţi sunt reprezentanţi ai
aeroportului din Munchen, arhitecţi ai aeroportului din Stuttgart, primul panel
se referă la dezvoltare turistică inteligentă prin infrastructură, şi fără aeroport
noi nu putem să ne dezvoltăm sau să existăm şi să fim competitivi pe o piaţă
turistică internaţională, iar al doilea panel, vin specialişti tot aşa, din
Germania, Austria dar şi din ţară, pe digitalizare, fiindcă trăim într-o eră a
digitalizării, şi trebuie la fel cum ne dorim şi o digitalizare la transportul
public, pe turism...”
Domnul Pri mar - George Scripcaru răspunde interpelării privind
Poiana Braşov şi R. A.T.BV „ O să încercăm în Poiană să facem acest lucru, e
foarte posibil, iar la ordinea de zi aveţi şi un proiect de hotărâre de comasare a
ce înseamnă anumite activităţi din Poiana Braşov, care sunt în subordinea
Consiliului Local şi la nivelul Municipiului Braşov, ca şi unitate
administrativă, iar acest centru de agrement este prevăzut a fi structurat ca o
completare de activitate la Serviciul de Salvamont, cu alte funcţiuni care sunt
în Poiană, tocmai pentru a unifica aceste activităţi într-o structură proprie, care
să fie mai bine gestionate şi administrate din punctul acesta de vedere, şi
bineînţeles că şi partea asta administrativă la care aţi făcut referire, se
încadrează şi din acest punct de vedere.
R.A.T.-ul să ia act de ce aţi spus dumneavoastră aici şi să prezinte o
soluţie în acest sens, iar direcţia de specialitate din primărie sigur că va
asigura şi va gestiona această activitate, dacă este cazul, împreună cu
responsabilii de la Societatea de Transport”.
Doamna Consilier - Urse Gabriela precizează faptul că în urma mai
multor întâlniri cu părinţii şi chiar cu profesorii a ajuns la concluzia că ar
trebui să prezinte o solicitare prin care îşi exprimă dorinţa de a lucra împreună
pentru introducerea autobuzelor şcolare în Centrul Istoric, dânşii doresc să
plătească abonamente, pentru aceste autobuze şcolare, astfel, copiii lor să fie
duşi la şcoala respectivă şi aduşi acasă în siguranţă de către municipalitate. De
asemenea, face această solicitare şi către R. A.T., să se găsească soluţia pentru
introducerea acestor autobuze şcolare.
Domnul Consilier – Bogdan Mircea prezintă câteva probleme care
vin din partea oamenilor din toate cartierele Braşovului, până vor fi numărate
parcările…, unii dintre concetăţenii noştri parchează maşinile pe trotuare. Pe
strada Mimozei 2, 4 şi 6 trotuarele sunt blocate, trebuie autorităţile locale să ia
măsuri, în cartierul Florilor, să se pună limitatoare de viteză, la Şcoala
Gimnazială nr. 11. În Cartierul Noua, pe strada Vişinului, a fost cândva,
trotuar, nu mai există pentru s-au făcut parcări pentru reşedinţă şi propune să
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se facă o parte trotuar, mutând gardul viu 1 metru, iar în acest sens a depus şi
nişte documente.
Domnul Primar - George Scripcaru răspunde interpelării domnului
consilier Bogdan Mircea cu precizarea ca propunerile acestea, dacă pot, să fie
făcute şi în scris, punctual şi să fie înaintate la comisia de circulaţie la care
poate participa şi domnul consilier, acolo sunt membrii comisiei de circulaţie
şi reprezentanţii Poliţiei Rutiere, Poliţia Locală şi ai altor instituţii care fac
parte din această comisie.…dacă este posibil din punct de vedere al
sistematizării, ca să se întâmple ceea ce spuneţi dumneavoastră, într-o zonă sau
alta, sigur că le vom prelua şi prin serviciul de sistematizare şi siguranţa
circulaţiei – Direcţia Tehnică, o să le includem în graficul de lucru pentru
perioada următoare, acolo unde este posibil acest lucru, discutăm la nivelul
comisiei de circulaţie vis-a-vis de amplasarea unor limitatoare de viteză la
solicitarea Poliţiei Locale şi a Poliţiei Municipiului Braşov, avem un număr de
locaţii la care facem referire cu Poliţia, şi în special ne orientăm pe locaţiile
care fac parte din zona aferentă şcolilor”.
Doamna Consilier - Crivineanu Alexandra „.. Aş dori să vă aduc la
cunoştinţă faptul că sunt unul dintre consilierii locali care fac parte din
Consiliul de Administraţie al Liceului Vocaţional de muzică Tudor Ciortea, şi
singurul consilier local care participă la şedinţele de Consiliu de
Administraţie. Rog executivul, ştiu că este o situaţie destul de delicată acolo,
ştim la modul general că această clădire, acest imobil din Centrul Braşovului,
se află în litigiu, însă faţada corpului B este într-o fază de degradare maximă,
ca să zic aşa, iar la orice mică ploaie încep să cadă bucăţi de tencuială, sigur că
asta pune în pericol siguranţa elevilor, dar şi a cetăţenilor care parcurg acea
zonă. Pe de altă parte, aş vrea să ni se facă o informare, atât colegilor
consilieri, cât şi conducerii liceului, acum, la data vorbirii care este situaţia
Juridică, ce a făcut Primăria pentru a ajuta acest liceu, ce se întâmplă la
momentul vorbirii cu acest imobil, vă rog frumos, de ce nu se fac reparaţii, de
ce nu se fac investiţii, haideţi să lămurim un pic problema, pentru că este viaţa
elevilor, până la urmă, pusă în pericol”.
Domnul Primar - George Scripcaru
consilier care nu participă.

întreabă cine e al doilea

„Chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire cu reprezentantul surorilor
franciscane de la Mănăstirea din Malensdorf, din Germania, au fost aici
reprezentanţii acestei comunităţi franciscane, împreună cu avocaţi şi persoane
de specialitate în acest domeniu, au fost şi la Bucureşti, la A.N.R.P., la
Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor, am fost undeva şi la
minister, noi am depus de trei ani de zile, de patru ani de zile aproape, toată
documentaţia şi toate datele solicitate de către A. N.R.P. în vederea luării unei
decizii de către această autoritate, care să stabilească, să decidă dacă această
unitate de învăţământ, mă refer la clădire şi terenul aferent, să emită o decizie
care să lămurească lucrurile, să le retrocedeze, să îi pună în posesie, să
restituie această proprietate care este revendicată cu acte, cu documente, care
din punctul nostru de vedere se justifică şi sunt proprietari ai acestui imobil.
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De asemenea am mai avut acum câţiva ani de zile o întâlnire în Germania, a m
mers până acolo, în această localitate şi ne-am întâlnit cu conducerea acestei
comunităţi franciscane, am convenit cumva şi ce variante să avem în discuţie
după ce se va emite această decizie, şi dumnealor doresc ca în continuare, după
ce vor avea această decizie din partea A.N.R.P. să ne aşezăm şi să discută m
trei variante, să spun, pe care le-am preliminat în discuţiile pe care le-am avut,
ca în această clădire să funcţioneze în continuare această unitate de învăţământ
în domeniu educaţional la care facem referire şi astăzi, pe baza unui protocol a
unui parteneriat care să fie aprobat de către Consiliul Local şi să stabilească
care sunt condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de către ambele părţi, deci
dumnealor sunt deschişi şi pozitivi în acest sens, ca şi perspectivă a acestui
imobil, a doua variantă să discutăm de o închiriere a acestui imobil de către
municipalitate şi să poată după aceea să prevadă acest contract de închiriere şi
anumite condiţii care trebuie îndeplinite de către dumnealor şi de către noi, şi
o a treia variantă, să luăm în discuţie aşa, în ordine, şi o cumpărare a acestui
imobil de către municipalitate, care să devină proprietarul acestui imobil, care
după aceea să aibă posibilitatea să asigure după aceea tot ce înseamnă din
punct de vedere investiţional funcţionarea acestei unităţi de învăţământ. Noi nu
putem să facem investiţii în momentul de faţă, tocmai din acest motiv, pentru
că această clădire este într-un proces de revendicare, şi nu avem cum să
investim într-un imobil care suntem conştienţi că nu suntem proprietari... În
schimb facem igienizări şi intervenţii minimale care să facă în aşa fel încât
activitatea să fie funcţională în condiţii care nu sunt aşa cum trebuie. Astea
sunt problemele, astea sunt condiţiile la care ne raportăm noi astăzi. Săptămâna
trecută, aşa cum vă spuneam, au fost aici, am mai detaliat unele lucruri care
era neclare din punctul de vedere al unor persoane de la nivelul autorităţii de
restituire a proprietăţilor, am mai trimis încă o dată toată documentaţia care
ne-a fost solicitată acum câţiva ani de zile, deşi totdeauna am trimis toate
datele care au fost solicitate, am decis împreună cu dumnealor să le mai
trimitem încă o dată întreg calupul de documente care este foarte consistent,
să-l mai trimitem încă o dată la autoritate, şi să aşteptăm să vedem din partea
autorităţii să primim
o decizie care să fie pusă în aplicare. Ultima
corespondenţă pe care am avut-o cu A.N.R.P. a fost la nivelul lunii februarie
2018. Nu am primit nici până acum să ne spună mai trebuie, nu mai trebuie
ceva, e clar, nu e clar, dumnealor s-au angajat sau am convenit că se
deplasează înapoi la nivelul A.N.R.P. , să vadă dacă mei trebuie ceva din
partea lor, ca şi parte, sau a noastră, ca şi autoritate publică locală. O dată
luată o decizie, va trebui după aceea să stabilim prin hotărâre de consiliu local
pe ce variantă ne orientăm să o aplicăm ca urmare a acestor discuţii cu
măicuţele franciscane din Germania. Restul, că nu participă nu ştiu cine la
şedinţe este treaba… şi aici nu pot eu să stabilesc unui consilier programul
care trebuie să-l pună în aplicare împreună cu conducerea şcolii, cu directorul
sau cu cei care convoacă Consiliul de Administraţie şi sugestia mea este să
participaţi la aceste şedinţe, pentru că sunt importante, până la urma urmei şi
Consiliul Local este reprezentat de către membrii consiliului care fac parte din
aceste consilii de administraţie, care ştiţi bine, se stabileşte prin hotărâre de
consiliu local”.
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Doamna Consilier - Ţop Ferghete Floriana Carmen „Această
problemă este o problemă veche cu liceul de muzică, eu fac parte din Consiliul
de Administraţie de destul de mulţi ani, s-a discutat cu conducerea, ştiţi că a
fost şi o variantă în care vreau să se mute, şi au spus că vor să se mute, ştiţi
care a fost răspunsul, vor să se mute în locul Primăriei, Primăria să se mute în
Noua şi ei să se mute în locul Primăriei, aşa mi-au spus mie şi cred că e destul
de… tentantă aceată schimbare, şi eu am rugat şi vechea şi noua conducere a
şcolii să încerce să ne consulte, totuşi, cu o zi înainte, dacă programul ne
permite. De exemplu, au pus la aceeaşi oră şi Liceul de Arte de pe Răcădău,
unde răspund, au pus şi Grădiniţa Martinică, deci unde să ne împărţim, dacă ei
nu ne consultă? Măcar Grădiniţa de pe Răcădău a spus mutăm mâine consiliul
şi-l facem la altă oră, dar ei nu fac acest lucru. Chiar nu avem cum să merge m
în trei locuri. Mulţumesc!”
Domnul Primar - George Scripcaru –„Ca o completare, acum
dacă tot e cu câţiva ani de zile în urmă, când a apărut această problemă şi era
perioada când am înfiinţat Şcoala Profesională Kronstadt, când s-au comasat
unităţi de învăţământ şi când s-au rezolvat şi probleme de acest fel. Am propus
atunci ca să mutăm liceul de muzică pe actualul amplasament al Liceului
Baiulescu de pe strada Castelului, această unitate de învăţământ avea structura
şi clădirea permitea şi avea acest specific, pentru că nu poţi să face repetiţie
sau ore de muzică într-o clădire care are o anumită structură din punct de
vedere urbanistic vorbind. Şi Colegiul Maria Baiulescu, care avea o
componentă tehnologică ca şi structură de învăţământ, să fie translatată şi
comasată cu Colegiul Tehnic Remus Răduleţ, care avea toate dotările necesare
care accesase… era şi un proiect finanţat cu referire la Remus Răduleţ, şi unde
s-ar fi rezolvat toate problemele, şi Remus Răduleţ ar fi avut numărul de elevi
necesari proiectului şi răspundea indicatorilor care erau prevăzuţi în proiectul
de finanţare şi Liceul de Muzică îşi găsea o rezolvare şi am fi rezolvat trei
probleme dintr-o dată. Nu s-a finalizat acest lucru, pentru că doamna directoare
de la Maria Baiulescu ar fi mai avut un an până să iasă la pensie şi i-am fi
creat un şoc puternic, şi am zis să mai stăm să aşteptăm un an de zile, şi după
ce a trecut anul de zile n-am mai rezolvat nimic. Şi de-asta suntem poate şi
astăzi în situaţia la care faceţi referire”.
Domnul Consilier - Bunghiuz Marius precizează faptul că , un
număr de locatari din cartierul Schei şi mai exact Piatra Mare, Moşoiu, Măcin,
Colţul Putinarilor, Zarand şi Cetinii solicită revocarea Hotărârii luată în
comisia din 6 martie 2018 privind circulaţia în zonă, deoarece înainte era cu
două sensuri, acum s-a schimbat la un singur sens.
Domnul Primar - George Scripcaru „ Am primit sesizarea asta.
Această decizie a fost luată la solicitarea unui O.N.G., Asociaţia Salvaţi
Circulaţia în Centrul Schei, şi la propunerea Poliţiei Municipiului Braşov, deci
Poliţia Română, biroul rutier. A fost o primă discuţie în comisia de circulaţie,
am solicitat să nu se întâmple acest lucru, s-a insistat în a doua comisie de
circulaţie de către Poliţia Rutieră, s-a deplasat la faţa locului împreună cu alţi
colegi de la sistematizare, şi s-a revenit pentru a treia oară în comisia de
circulaţie, care a insistat ca acest lucru să se întâmple pe acest tronson de
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străzi la care faceţi referire. Acum nu vreau să spun eu dacă este o măsură bună
sau mai puţin bună, eu cred că s-a procedat greşit în sensul că nu s-a făcut,
poate, altfel, şi atunci poate că ar fi reprezentat o soluţie la zona respectivă, ca
şi străzi care pot să aibă o continuitate, să aibă o legătură, să fie cu un alt tip
de abordare pusă în aplicare această măsură… eu am cerut să nu se întâmple
acest lucru, dar Poliţia Rutieră a insistat mult ca această decizie să fie luată ca
şi o măsură de sistematizare a circulaţiei în zona respectivă…”
Domnul Consilier - Bunghiuz Marius „Da, dar nu se poate circula
efectiv, sunt străzi care au doi metri, vine iarna, pe unde mai trec oamenii?”
Domnul Pri mar - George Scripcaru „O să solicit comisiei de
circulaţie să rediscutăm această problemă, în ultima perioadă avem foarte
multe propuneri din astea care sunt făcute şi s-a acreditat ideea că… până aici
tot eu sau Primăria a picat la mijloc… în sensul că spun oamenii sau alte
persoane care sunt interesate, că de-asta s-a luat această decizie, la solicitarea
acelui O.N.G., că Primarul, Primăria, vrea să-i favorizeze pe dezvoltatorii
imobiliari şi să le creeze un flux de circulaţie în zonă, ca să poată să urce, să
ajungă acolo, în zona respectivă, unde să facă nu ştiu ce construcţii. E total
fals, şi nu există discuţii despre aşa ceva, adică unii au propus, Poliţia a
insistat şi a susţinut acest lucru, noi am spus invers şi până la urmă tot noi a m
ajuns în situaţia în care să fim acuzaţi că am făcut treaba asta ca să favoriză m
pe cineva. Nu este vorba despre aşa ceva şi nu suntem parte în această decizie
decât din punct de vedere procedural, aşa cum v-am spus mai înainte. Părerea
mea e că va trebui să rediscutăm această problemă şi să vedem care şi în ce fel
se poate lămuri această situaţie”.
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „ Bună ziua, stimaţi colegi, în
primul rând doresc să vă urez „Hristos a înviat!”, suntem la două săptămâni de
la sfintele sărbători de Paşti. Prima interpelare se referă la acel autobuz
supraetajat, după cum bine ştiţi, Consiliul Judeţean este proprietarul acelui
autobuz supraetajat, care în ultima perioadă la scos la vânzare, şi propunerea
consilierilor locali P. S.D. este ca Primăria, prin societatea comercială
R.A.T.BV poate reuşesc o soluţie pentru acel autobuz, pentru că după cum bine
ştiţi, Braşovul este al doilea oraş din România ca turişti. Din păcate, dacă ne
uităm la Consiliul Judeţean, observăm că managementul prost de acolo a făcut
ca turnurile din Braşov să arate cum sunt în acest moment, dacă e să ne uită m
la baza Olimpia din Braşov, o să vedem situaţia care e acolo, dacă e să ne
uităm la Centrul de Agrement de sub Tâmpa o să vedem situaţia de acolo, şi aş
dori, dacă se poate, ca acest autobuz supraetajat care e destinat braşovenilor şi
turiştilor din Municipiul Braşov să poată să fie închiriat de către Primăria
Braşov prin societatea RAT, pentru că dacă cum bine ştiţi, RATBV are în
subordine toate staţiile de călători, are şi service pentru acel autobuz, costurile
ar fi reduse, cu acel autobuz ar scoate foarte mulţi bani, dacă e să ne gândim pe
parte de publicitate, pe branduirea acelui autobuz s-ar scoate foarte mulţi bani
într-un an de zile, şi aş dori ca acest lucru să fie luat în calcul de către
conducerea RATBV şi în speţă Primăria Braşov.
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Al doilea lucru pe care doresc să-l menţionez către domnul Primar, la
ultima şedinţă de consiliu local şi eu, şi colegul meu Adrian Oprică, şi
dumneavoastră, domnul Primar, aţi spus că invităm Compania Apa în
următoarea şedinţă de consiliu local să ne facă o prezentare a ceea ce s-a
întâmplat în luna martie cu privire la acea ploaie, în care trei zile apa potabilă
nu a fost bună pentru braşoveni. Şi vreau să ştiu dacă Compania Apa este
prezentă aici, în Consiliul Local.
Şi al treilea lucru cu privire la toaletele publice din parcurile mari din
Municipiul Braşov. Şi ce a prezentat astăzi colegul meu în şedinţa de consiliu
local este o variantă, dar să nu uităm faptul că în 2016 grupul de consilieri
locali P. S.D. a prins în bugetul pe 2018 construirea de toalete publice în marile
parcuri din Municipiul Braşov, din păcate nu s-a întâmplat nimic, în anul 2017,
la fel, în buget, a fost prins construirea de toalete publice în parcurile mari din
Municipiul Braşov prin studii de fezabilitate, nu s-a întâmplat nimic, iar în
anul 2018, la fel, acest proiect de construire de toalete publice în parcurile
mari din Municipiul Braşov, a fost prins în bugetul pe 2018. Vreau să întreb
acum departamentul care se ocupă cu asemenea lucruri şi care se ocupă de
achiziţia de studii de fezabilitate pentru aceste toalete publice, dacă până în
prezent a făcut ceva cu privire la acest subiect. Şi asta este o variantă, cu
toaletele care se spală singure, dar pe viitor este să avem aceste toalete publice
construite de către Primăria Braşov, pentru că ştim cu toţii, parcurile în această
perioadă a verii sunt pline de copii, de părinţi şi de turişti. Mulţumesc
frumos!”
Domnul Primar - George Scripcaru „Noi am discutat cu Compania
Apa, chiar în ultima şedinţă de ieri, de la comisia de urbanism, am discutat
referitor la anumite aspecte privind infringementul pe canalizare care este
aplicat în România începând cu 1 ianuarie 2018, referitor la un plan de
investiţii care să fie pregătit de către Compania Apa, corelat cu ceea ce spuneţi
dumneavoastră, să fie prezentat într-o şedinţă de consiliu local, dar care să
aibă ca structură de şedinţă nu 70 de puncte pe ordinea de zi, ci să fie o şedinţă
care să aibă o structură foarte simplă, ca şi ordine de zi, în aşa fel, încât să
aveţi posibilitatea şi să avem posibilitatea să intrăm în foarte multe detalii şi
care să necesite o discuţie mai amplă, din punctul acesta de vedere. Am avut
ieri o discuţie cu preşedintele Consiliului Judeţean, aici, în această sală, cu
care am convenit să pregătim o asemenea discuţie cumulată, pentru că la
Compania Apa sunt doi coproprietari mari, Municipiul Braşov şi Consiliul
Judeţean, restul de proprietari de la Compania Apa sunt entităţi din afara
municipiului… am solicitat ca la consiliul de administraţie, la prima şedinţă a
Consiliului de Administraţie să se facă un raport din acest punct de vedere, iar
acum, în 27, adică peste două zile, am solicitat să se convoace consiliul
director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Compania Apa Braşov,
unde să se discute, să se facă referire şi la acest aspect, în aşa fel, încât să
avem toţi paşii făcuţi: conducere, consiliul de administraţie, şi după aceea să
avem un punct de discuţii pe tema asta, foarte amplu, cu Compania Apa, pentru
că nu numai asta este o problemă la Compania Apa, cu referire la chestiunea
aceasta punctuală, mai sunt şi alte aspecte care privesc Municipiul Braşov şi
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este bine să le corelăm din acest punct de vedere, aşa că, cu proxima ocazie se
va întâmpla acest lucru, fiţi sigur”.
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Ideea este să se întâmple cât mai
repede şi să se facă într-o şedinţă extraordinară, pentru că dacă e să ne uităm în
trecut, o să observăm faptul că într-o şedinţă ordinară nu ştiu dacă există foarte
puţine puncte pe ordinea de zi, şi atunci, în cazul în care dumneavoastră doriţi
să faceţi această prezentare într-o şedinţă în care avem foarte puţine puncte pe
ordinea de zi, haideţi s-o facem într-o şedinţă extraordinară, cât mai repede
posibil, din punctul meu de vedere, pentru că nu e normal să stăm trei – patru
luni de zile şi să nu avem această prezentare din partea Companiei Apa, pe care
cu toţii cred că am solicitat-o şi care vrem s-o auzim, şi noi şi braşovenii.
Mulţumesc!”
Domnul Primar - George Scripcaru „Exact asta am spus, dacă e să zic
aşa. În parcuri s-au montat toalete ecologice, adică dacă e să observaţi lucrul
acesta, nu puteţi să spuneţi că nimic. S-a întâmplat şi este o etapă intermediară,
să spun aşa, din acest punct de vedere, care s-a aplicat în ultima perioadă. Să
ştiţi că o toaletă nu se face doar aşa, faci o gaură undeva şi ai făcut o toaletă.
Toaleta necesită un proiect tehnic, de infrastructură, cu ce înseamnă toate
datele tehnice, urbanistice, arhitecturale şi se întâmplă şi din acest punct de
vedere, acum nu putem să spunem ce mişcare se face astăzi şi mâine am mai
făcut un pas, am mai făcut încă un înscris sau o schiţă sau lucruri de genul
acesta”.
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „De acord cu dumneavoastră,
numai că această parte cu toaletele publice sunt prinse în bugetul… începând
cu anul 2016. Suntem în anul 2018 şi dacă e să ne uităm în trecut, o să
observăm că acele toalete ecologice care au apărut în parcurile mari au apărut
în luna septembrie a anului 2017, când perioada de căldură cam trecuse pentru
2017, dar e bine şi aşa, mai târziu decât deloc. Ideea este că sunt de acord cu
dumneavoastră în privinţa paşilor, dar să ne apucăm o dată să-i facem, pentru
că dacă din 2016 sunt prinse în buget aceste lucruri, şi nu se întâmplă deloc,
înseamnă că avem o problemă, nu ştiu, la departamente, la Primărie, nu ştiu
unde, dar avem o problemă în acest sens”.
Domnul Primar - George Scripcaru „Le vom implementa”.
Domnul Consilier - Ungar Arnold „Voi începe cu declaraţia politică,
aceasta are două puncte, primul se referă la faptul că suntem în anul
centenarului, nu se întâmplă mare lucru, cel puţin pe la noi, pe aici, dar totuşi
se mai întâmplă câte ceva, şi în acest sens aş vrea să invit pe toţi consilierii
locali şi pe cetăţenii Braşovului să participe la acţiunile care se organizează la
Cristian şi la Braşov în perioada 2-14 mai, că aceste acţiuni se desfăşoară sub
patronajul ÎnaltPreasfinţitului Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, cu sprijinul
Primăriei din Cristian şi a unor O.N.G.-uri în total vreo 50-60 de O.N.G.-uri.
Şi atunci ar fi bine să participăm şi noi, eu fac această invitaţie în calitate de
colaborator al organizatorilor.
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La punctul 2 din interpelare ştim cu toţii că anul acesta se sărbătoresc
70 de ani de când s-a înfiinţat statul Israel, aici nu voi spune mai multe, decât
alocuţiunea pe care am avut-o la sinagogă duminică, trăiască Israelul, trăiască
Ierusalimul!
Trec mai departe la o întrebare, care are tot două părţi, adresată tot
domnului Viceprimar de resort, nu ştiu exact care e, că s-au mai schimbat
atribuţiile, dar bănuiesc şi îl rog pe această cale dacă ştie să ne prezinte până
la şedinţa viitoare un tabel în care să specifice ce funcţii s-au ocupat în aceste
societăţi comerciale care teoretic sunt sub autoritatea Consiliului Local, dar
practic sunt sub autoritatea dânsului şi a câtorva medaliaţi, să ne spună cum sau ocupat anumite funcţii pe acolo, care e gradul de rudenie a celor numiţi
acolo cu unii medaliaţi, din ce partide politice au făcut parte până recent, ca să
ştie şi populaţia Braşovului cui să mulţumească dacă treaba merge bine, pentru
că eu le doresc să facă numai lucruri bune.
Iar la punctul nr. 2, asta e o speculaţie pe care am auzit-o eu şi eu nu
cred în chestia asta, dar sunt dator să întreb, pentru că mă întreabă lumea, zice:
domnule, eşti pe acolo, prin consiliu? Spune-ne dacă e adevărat! Că anumiţi
dezvoltatori imobiliari transferă nu ştiu pe ce modalitate, că eu nu să-mi dau
seama cum, anumite locuinţe către municipalitate, care după aceea le împarte
tot unora care răspund de societăţi comerciale. Şi e bine ca acest domn
viceprimar care răspunde de zona asta să ne spună dacă e adevărat sau nu, dacă
eventual şi dânsul a primit o locuinţă din acest patrimoniu. Vă mulţumesc!”
Domnul Vicepri mar – Mihai Costel răspunde interpelării domnului
consilier Ungar Arnold: „ Acum cred că şi datele acestea, în calitate de
consilier local, le puteţi afla, ţinând cont de faptul că la aceste societăţi
autoritatea tutelară este Consiliul Local, şi nicidecum Primăria Municipiului
Braşov. Mai mult, vreau să vă asigur că este mai mult o chestiune de nuanţă.
Viceprimarul de resort nu se ocupă de nici una din aceste societăţi, ţinând cont
că conform prevederilor O.U.G. nr. 109 completată cu Legea nr. 116,
reprezentanţii Primăriei nu pot şi nu au dreptul să intervină în activitatea
societăţilor comerciale. Vă garantez că în calitate de viceprimar nu a m
participat şi nu particip la adunările generale ale acestei societăţi şi nici la
consiliile de administraţie, pentru a nu se face o interpretare de genul acesta.
Mulţumesc!”
Domnul Consilier - Ungar Arnold „Cred că nu m-am exprimat corect
sau n-aţi înţeles dumneavoastră bine, una din două! Eu v-am rugat să-mi
prezentaţi tabelul cu persoanele care au fost numite acolo, să-mi spuneţi gradul
de rudenie cu cei care-s medaliaţi pe aici, prin Consiliul Local, şi cu cei care
au fost în partide politice, candidaţi pe diferite liste, şi acum au fugit prin
companiile astea. Asta v-am solicitat, nu altceva. Şi vă rog s-o faceţi
dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveţi un personal şi un aparat propriu
cu care puteţi face treaba asta. Că dacă n-o faceţi dumneavoastră, fiţi sigur că
o fac eu!”
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Domnul Primar - George Scripcaru
„… este aici reprezentantul
biroului de la Banca Mondială, care a fost şi cu şefa lui de la Washington, de
la Banca Mondială, când am semnat acordul, săptămâna trecută, este bine să vă
detalieze sau să vă facă o scurtă prezentare şi să vă spună câteva lucruri, şi
dacă aveţi vreo întrebare pentru dumnealui, puteţi să o adresaţi, ca să aflaţi
poate lucruri care vă interesează, dar acest acord cu Banca Mondială cred că
este un lucru bun pentru Braşov, îţi propune exact să analizeze şi să detalieze
multe aspecte, multe lucruri, multe domenii de activitate la nivelul
Municipiului Braşov şi al zonei metropolitane, şi plecând de la acel material pe
care vi l-am înaintat prin grija dumnealor, acel document foarte consistent
România – oraşe magnet, care este un document elaborat de către biroul Băncii
Mondiale de la Bucureşti şi care face referire şi la Braşov. De acolo plecăm, şi
din acest punct de vedere cred că am făcut o treabă bună cu Banca Mondială şi
sperăm noi că vom avea un parcurs pe are ni-l dorim în următoarea perioadă.
Vă rog!”
Domnul Marius Cristea reprezentant Banca Mondială „Mulţumesc
mult, domnul Primar! Bună ziua! O să încerc să fiu foarte scurt, văd că aveţi o
ordine de zi foarte stufoasă astăzi. Practic, am dori să vă mulţumim pentru
încrederea pe care ne-aţi acordat-o ca şi instituţie financiară internaţională,
prezentă în România, ne aflăm cred că la mai puţin de o lună de la momentul
semnării contractului de asistenţă tehnică între Primăria Municipiului Braşov şi
biroul nostru din Bucureşti. Foarte important de subliniat aici e faptul că ne
aflăm în faţa unui contract – pilot, şi când spun contract-pilot mă refer la o
premieră pentru bancă la nivel global, respectiv e pentru prima dată când
banca, cu toate filialele ei internaţionale, lucrează direct cu o municipalitate
dintr-un stat. Şi practic asta va însemna pentru noi o foarte mare provocare la
nivel local, pentru că şefii vor fi cu ochii pe noi. Pe de altă parte e o
oportunitate extraordinar de mare din punctul nostru de vedere, pentru
dumneavoastră, să vă folosiţi de brand-ul băncii. Foarte pe scurt, ce vo m
face… să nu uităm că termenul de finalizare a contractului nostru este undeva
iunie 2021, deci practic ne vom întâlni şi cu următorul consiliu local. Ave m
practic trei paliere principale, pe care vom furniza asistenţă tehnică, dacă tot sa discutat astăzi aici, voi începe cu cel de urbanism. Deja am avut o serie de
discuţii tehnice cu aparatul de specialitate al Primăriei, vom acorda sprijinul
nostru în ceea ce priveşte pregătirea temei de proiectare în ceea ce priveşte
autorizare P.U.G., vom încerca să facem un inventar al tuturor activelor pe care
le deţine sectorul public, mai ales municipalitatea, dar şi alte instituţii publice
pe teritoriul municipiului, vom insista foarte mult pe ceea ce înseamnă
implementarea unui sistem informatic geografic, sau G. I. S., pe tot ceea ce
înseamnă reţele, pe tot ceea ce înseamnă spaţii publice, şi după aceea pentru
pregătirea, şi astăzi am început deja unele discuţii în direcţia asta, pregătirea
unor teme de proiectare, poate fi vorba de zona Centrului Civic, poate fi vorba
de zona Centrului Vechi, alte zone industriale care pot face obiectul unor
intervenţii, ne dorim aici să vă asigurăm tot sprijinul nostru pentru
revitalizarea acelor zone, şi nu în ultimul rând tot ceea ce am pregătit noi
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pentru ceea ce înseamnă creşterea calităţii vieţii în fostele ansambluri şi
cartiere vechi şi aici avem expertiza… asta ar fi pe componenta urbanism,
calitatea vieţii. De asemenea mai avem o componentă extrem de importantă
pentru braşoveni, cea care vizează zona de competitivitate, şi acolo practic
colegii noştri vor ajuta pe mai multe paliere, noi am făcut un raport, se
numeşte Twin Business prin care comparăm diferite oraşe din lume şi din
România, evident, cu privire la ceea ce înseamnă facilitatea cu care o afacere
se poate dezvolta la nivel local. Avem de asemenea o serie de recomandări pe
care am dori să le implementăm, de la cât de repede se poate obţine o
autorizaţie de la furnizorii de utilităţi, de la Compartimentul de Urbanism din
cadrul Primăriei până la cât de uşor poţi să recrutezi forţa de muncă. Aceasta e
o altă zonă pe care ne putem uita, ne vom uita şi pe ceea ce înseamnă execuţia
bugetului local, perspective de creştere a venitului, asta e foarte important în
România, în care cele mai multe administraţii din păcate sunt dependente acu m
de alocările de la bugetul de stat, mai ales cele mici, ne dorim cât mai multă
automatizare…unde am mai lucrat noi cel puţin până acum, în alte ţări, de
exemplu în Polonia, este foarte important ca toţi actorii de la nivel local să se
concentreze pe un număr relativ redus de intervenţii, asta ajută la focalizarea
mai bună a resurselor, să ştim că avem o listă de 30-40-50 de proiecte pe care
să le monitorizăm, şi aici vom face acest lucru împreună cu dumneavoastră, să
ne întâlnim, să discutăm, cu consilierii locali, cu tot ceea ce înseamnă sectorul
O.N.G., cu tot ce înseamnă mediul privat din oraş…o să încercăm să vă
acordăm tot sprijinul nostru în ceea ce priveşte consolidarea capacităţii
interne, organizarea internă. Să ne uităm începând de la cum e organizată
Primăria la, să zicem, locurile în care există deficit sau surplus de personal, să
optimizăm resursele umane pe care le folosiţi în prezent, să vedem ce pute m
optimiza în interior, astfel încât cetăţenii să resimtă o calitate din ce în ce mai
bună a serviciilor publice. Premisele, din punctul nostru de vedere, sunt foarte
bune, noi ne aflăm, din perspectiva noastră, într-un loc în care avem foarte
multe lucruri de învăţat, ne place Braşovul, Braşovul e în top 5 în România ca
destinaţie pentru noi locuitori. În momentul în care am întrebat oamenii, pe un
eşantion reprezentativ unde ar vrea să se mute, în România, Braşovul este pe
locul 5, şi lucru de exploatat, asta înseamnă cifre absolute, că un număr de 50,
100.000 de oameni s-ar muta mâine la Braşov, dacă ar avea posibilitatea să o
facă. Ce înseamnă asta? Locuri de muncă, locuinţe, accesibilitate, ş.a. m. d.
Cred că vom avea un parteneriat cât se poate de productiv, de eficient.
Mulţumesc frumos!”
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian „Poate anunţ eu: Banca
Mondială va prezenta la Conferinţa despre Turism Inteligent, proiectele şi
colaborarea mai detaliat, şi pentru cetăţenii Braşovului, deci poate să vină
oricine şi să participe la conferinţă. Mulţumesc!”
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ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
PUNCTUL 68
Proiect de hotărâre privind însuşirea Protocolului de parteneriat
pentru anul şcolar 2018 -2019 (pentru formarea elevilor pri n
învăţă mântul dual).
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ

PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea
Municipiului Braşov, aprilie 2018.

rectificării

bugetului

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 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2017.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,2, 3, 4, 5, 6 şi 7,iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind decontarea din bugetul local al
Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu
Progra m Sportiv Brasov, pe anul 2018.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 4
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 70/2016 privind
înfiinţarea Serviciului Public Local Salvamont.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 207/2016
republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigra mei şi a Statului de
funcţii ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigra mei şi a Statului de
funcţii ale Serviciului Public Local Salvamont.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019.
Domnul Consilier - Şovăială Şerban „Cu privire la acest punct, aş vrea
să anunţ că voi vota împotrivă, aşa cum am votat şi în comisie, aş vrea să
motivez această poziţie. În condiţiile în care atât în 2016 cât şi în 2017
bugetul a fost finalizat cu un excedent de milioane de euro, chiar nu înţeleg
de ce trebuie să mărim taxele, adică nu e ca şi cum avem nevoie de banii
ăştia, e doar… şi în al doilea rând am sesizat şi o discrepanţă care pe mine, ca
antreprenor, m-a deranjat total, şi anume mă refer la clădirile nerezidenţiale.
Aceste clădiri nerezidenţiale, dacă sunt în proprietate fizică, proprietatea unor
persoane fizice, sunt taxate cu 0,2%. Dacă sunt în proprietatea unor persoane
juridice, sunt taxate cu 1,3%, deci maximum permis de lege, peste care venim
şi mai adăugăm un 0,5, deci practic mergem la 1,8%, e o diferenţă de 9 ori.
Deci nea Gigi care a fost şmecher şi şi-a luat o clădire care acum e sediu de
bancă, plăteşte 0,2% pe acea clădire, banca care a fost mai fraieră şi şi-a făcut
sediul pe propria persoană juridică, plăteşte 1,8, de 9 ori mai mult. Nu mi se
pare că e o situaţie corectă şi nici nu cred că încurajează economia oraşului,
încurajează, în schimb, veniturile unora care au fost mai şmecheri şi şi-au pus
clădirile pe numele lor ca persoană fizică. Pe de altă parte, iarăşi nu înţeleg,
dacă ne uităm pe tabel, toate, dar absolut toate taxele, acolo unde legea
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permite o marjă între şi între, toate sunt la maxim. Unele, mai mult, am venit
şi am adăugat 0,5 peste maximum. Singura care nu e la maxim, dimpotrivă, e
la minim, este taxa pe clădirile nerezidenţiale deţinute de persoanele fizice.
Acum nu vreau să intru în teoria conspiraţiei, dar mă pot gândi la un lobby
făcut nu ştiu de cine, deci aia e singura care e la minim, restul toate sunt la
maxim, la maxim sau chiar peste maxim. Vă mulţumesc!”
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian „După cum ştiţi, eu sunt
un adept al mobilităţii inteligente şi al mobilităţii electrice. Unul din punctele
la această mărire de taxe şi impozite, e vorba şi de taxa auto. Nu pot fi de
acord cu o mărire a taxei auto în general, fără o reducere sau chiar o scutire
de impozit pentru maşinile electrice şi cele hibrid, cum sunt în multe oraşe
deja din România. Vă rog frumos să reanalizaţi, eu propun să se reanalizeze şi
să se vină încă o dată cu acest punct la următoarea şedinţă, eu mă voi abţine
la acest punct, din acest motiv”.
Domnul Primar - George Scripcaru adaugă faptul că, domnul consilier
este în eroare.
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian completează că în şedinţa
de comisii s-a discutat dar nu s-a adus la cunoştinţă acest lucru.
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Grupul de consilieri locali
P.S.D. vor vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi, punctul nr. 8. În
şedinţă e bine să se spună şi către cei are ne privesc şi de către cei care sunt
prezenţi, se doreşte majorarea de taxe la construcţii cu 10%, la teren cu 15%
şi la autovehicule, la maşini, cu 15%. Din punctul nostru de vedere suntem
împotriva oricăror majorări de taxe şi impozite către braşoveni, dacă e să ne
uităm, în anul 2017 avem un excedent în sumă de 111 de milioane 955 de mii
de lei, în anul 2016 avem un excedent de 147 de milioane 339 de mii de lei, în
2015 avem un excedent de 45 de milioane 417 mii de lei. Ştim cu toţii că anul
trecut Consiliul Local Braşov a majorat salariile persoanelor care se află, care
lucrează în cadrul instituţiilor Primăriei Municipiului Braşov, le-a majorat de
două sau de trei ori. Asta reprezintă practic şi o diminuare a bugetului local,
această majorare de salarii. Am ajuns, ca în cadrul Primăriei, şi în cadrul
instituţiilor din subordinea primăriei, un director să câştige 2000 de Euro, şi
acum ce facem? Majorăm taxele şi impozitele la braşoveni? Acest lucru nu
este posibil, din punctul nostru de vedere, şi prin urmare o să votăm împotriva
acestui punct nr. 8. Mulţumesc!”
Doamna Consilier – Ţop Ferghete Carmen „… colegii noştri au citit
parţial şi Codul Fiscal şi ceea ce am discutat noi până acum de majorarea
acestor taxe. E adevărat, majorarea acestor taxe, având în vedere că Braşovul
est, să spunem, spre direcţie liberală, a fost cumva susţinută de aripa liberală.
De ce? Pentru că o majorare cu 10% la clădiri faţă de impozitul de anul trecut
înseamnă o creştere per total în zona A cu 30 de lei pe an. Poate iniţial pare
mult. Eu consider că aceste creşteri sunt minime şi vorbim de 10% faţă de ce
este anul trecut. Clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice şi declarate în acest sens, înseamnă că desfăşoară activităţi comerciale
sau de altă natură, producătoare de venituri, ceea ce înseamnă că acea clădire
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nu poate să aibă un impozit cum are o locuinţă, deci sunt spaţii cu altă
destinaţie. Consider că e normal şi aşa este prevăzut în Codul Fiscal. Nu am
înfiinţat şi nu am inventat noi acum Codul Fiscal. Creşterea la persoane
juridice a impozitelor se face din trei în trei ani pe baza rapoartelor de
evaluare…”
Domnul Consilier - Şovăială Şerban
o creşti!”

„Trebuie să o reevaluezi, dar nu

Doamna Consilier - Ţop Car men Ferghete Floriana „La persoanele
fizice care desfăşoară alte activităţi această reevaluare se face la cinci ani,
da? Deci considerăm că pe perioada de doi ani ei într-un fel… chiar dacă se
aplică… deşi sunt la fel impozitele care se aplică, dacă le calculaţi…”
„Acea hotărâre pe care noi am susţinut-o, pentru că se aplică din 2019,
vă rog să o interpretaţi şi s-o citiţi mai bine, aşa cum este scrisă, iar
deficitul… noi zicem da, am încheiat cu un excedent bugetul local. Păi şi ce
facem acum? Consumăm acest excedent în loc să facem investiţii, îl
consumăm în altă direcţie? Iar salariile… domnule consilier, vreau să vă spun
că atunci când s-au majorat salariile, şi grupul P. S.D. a fost acolo şi a susţinut
această mărire, exact aşa cum a venit ea, legiferată”.
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian

„Am spus acest lucru!”

Doamna Consilier - Ţop Car men Ferghete Floriana „Nu se acoperă
salariile din impozitele locale. Influenţa asupra bugetului local, deci faţă de
cele 75 de milioane care vor lipsi, influenţa este de 12 milioane, deci nu
acoperim ceea ce să spunem că nu mai primim din bugetul naţional. De aceea
consider că noi, grupul P.N. L., vom susţine această majorare de impozite,
pentru că nu mi se pare foarte mare, încă o dată spun. Dacă calculaţi faţă de
nivelul anului trecut şi se va aplica ce se aplică şi în acest an… ea se va
aplica de la 01.01.2019. Mulţumesc!”
Domnul Consilier - Şovăială Şerban
„Domnule consilier, ceea ce
spuneţi dumneavoastră, îmi cer scuze, poate nu e o exprimare foarte elegantă,
dar sunt poveşti! Nu sunt aceleaşi taxe la clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice şi cele aflate în proprietatea persoanelor
juridice. Diferenţa este de 1 la 9, adică nu de un pic, este de 1 la 9. Firma
care are o hală în proprietate plăteşte de nouă ori mai mult decât nea Gigi,
care are aceeaşi hală în proprietate, în care se desfăşoară aceeaşi activitate.
Vă mulţumesc că mă învăţaţi să citesc nişte documente, o să vin la meditaţii
la dumneavoastră, dar credeţi-mă că de 28 de ani asta fac, conduc firme, cred
că ştiu să citesc nişte documente! Dacă dumneavoastră îmi spuneţi lucrul
acesta, justificaţi-l, concret! Luaţi tabelul şi arătaţi-mi unde sunt aceleaşi
taxe. Că unul plăteşte 0,2… marja în Codul Fiscal la clădirile nerezidenţiale
aflate a) în proprietatea persoanelor fizice; b) în proprietatea persoanelor
juridice. Codul Fiscal prevede teoretic aceleaşi taxe, pentru că dă aceeaşi
marjă, de la 0,2 la 1,3. Prin acest proiect, dumneavoastră aţi hotărât că
persoanele fizice sunt la minimum, şi atenţie, este singurul punct care este la
minimum marjelor, iar persoanele juridice sunt nu la maxim, ci la maxim
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+0,5, în aşa fel, încât diferenţa dintre taxarea persoanei fizice şi persoanei
juridice este de la 1 la 9. …”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian „Domnul Şerban,
dl. Pătraşcu ne ceartă că sunt prea mari la persoane fizice!”
Domnul Consilier - Şovăială Şerban
„Eu n-am zis să crească la
persoanele fizice sau să scadă la persoanele juridice, am zis că trebuie să
existe un echilibru, pentru că nu poţi să-l arzi pe ăla care şi-a făcut investiţia
pe firmă de nouă ori, mai mult decât pe celălalt care a fost şmecher şi a făcuto pe persoană fizică. De ce unul trebuie să plătească de nouă ori mai mult
decât celălalt, când au aceeaşi clădire? Este un dezechilibru, despre asta spun!
Vă mulţumesc!”
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Eu cred că braşovenii ar trebui
să stabilească dacă suma medie, e o sumă medie, doamna Ferghete, de 30 de
lei, deci nu e o sumă care se aplică la toată lumea, este o sumă medie pe zona
A cu care va creşte taxele locale la construcţii, iar la teren cu 15%, iar la
autovehicule cu 15%, eu cred că braşovenii ar trebui să stabilească dacă
această taxă este minimă pentru ei sau nu, nu noi. Întrebaţi-i pe braşoveni, şi
să nu spuneţi dumneavoastră că din punctul dumneavoastră de vedere 30 de
lei reprezintă o sumă minimă şi din punctul acesta de vedere ar trebui
majorate taxele…
Doamna Consilier - Ţop Carmen Ferghete Floriana „Dacă mă
întrebaţi pe mine, minim ar fi 1 leu”.
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „…Haideţi
să
ne
gândim,
totuşi, şi la persoanele care au maşini cu capacitate cilindrică foarte mare,
acolo vorbim despre altceva, această majorare de 15% nu mai reprezintă 30 de
lei sau 20 de lei sau 15 lei, cât spuneţi dumneavoastră, sunt nişte sume care se
plătesc la bugetul local. Deci din punctul nostru de vedere, repet încă o dată,
nu se justifică această majorare de taxe şi impozite pentru anul 2019, haideţi
să învăţăm cum să cheltuim banii publici, mult mai bine, în aşa fel, încât să
nu mai avem excedent bugetar. Dacă e să vorbim de acele 75 de milioane care
sunt lipsă în bugetul local prin acele cote defalcate, dacă e să ne uităm la art.
6 din Legea Bugetului Statului, aceste sume se vor întoarce în anul 2018, că
art. 6 spune foarte clar: bugetul pe anul 2018 trebuie să fie egal cu bugetul pe
anul 2017 din Legea Bugetului de Stat, da? Deci sumele de 75 de milioane
care sunt lipsă în buget, aceste sume se vor întoarce, doamna consilier.
Mulţumesc frumos!”
…
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Grupul de consilieri locali
P.S.D. nu este de acord cu nici o majorare de taxe, toate taxele să rămână la
fel ca în 2017, implicit anul 2018”.
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Domnul Pri mar - George Scripcaru îl roagă pe dl. Marian Voinescu,
dar la modul general să lămurească ceea ce înseamnă, povestea cu reevaluarea
la trei sau la cinci ani.
Domnul Voinescu Marian – director Direcţia Fiscală
„…maşinile
electrice sunt scutite, pentru că impozitul se calculează pe capacitate
cilindrică, maşinile hibrid sunt scutite 95%, în ceea ce priveşte discrepanţa
între clădirile nerezidenţiale, între persoanele fizice şi juridice, până la urmă
această discrepanţă o face chiar şi legiuitorul, unde la persoanele juridice
evaluarea o faci o dată la trei ani, la persoanele fizice o faci o dată la cinci
ani şi noi ne-am uitat cum au procedat şi alţi colegi prin ţară şi am copiat şi
noi acelaşi sistem, e dreptul dumneavoastră să stabiliţi, noi suntem
executivul, punem în aplicare ceea ce dumneavoastră propuneţi.
În ceea ce priveşte indexarea taxelor şi impozitelor locale, este prevăzut
şi în Codul Fiscal că noi trebuie să venim cu această indexare cu rata inflaţiei.
Avem o rată a inflaţiei de 1,34% cu care oricum trebuia să venim, sunt multe
primării în ţară care au mărit impozitul încă de anul trecut, deoarece cota de
impozit pe venit a fost de 16%, s-a redus la 10%. Noi n-am venit la sfârşitul
anului trecut cu acea mărire, am venit pentru anul 2019, de asemenea vreau să
vă mai aduc în actualitate faptul că este o indexare după mai mult de opt ani.
În 2010 a fost ultima creştere de taxe şi impozite locale, deci în 2018 avem
aceleaşi taxe şi impozite ca şi în 2010”.
Domnul Consilier - Ungar Arnold „Eu nu vreau să intru pe fondul
disputei, pentru că s-o tranşeze cei care sunt de specialitate. Eu constat însă
cu neplăcere că în disputa asta se introduce şi personalul din aparatul propriu
al Primarului şi angajaţii din celelalte instituţii finanţate de Consiliul Local.
Parcă în vară toţi am fost de acord, şi eu am spus-o public, că actualul
Guvern, sau Guvernul de atunci, care e aceeaşi compoziţie politică, a luat o
măsură bună că a dat voie Consiliilor Locale să-şi stabilească salariile puţin
mai uman pentru angajaţii proprii decât s-a făcut până acum. Acum să
introducem în lupta asta economico-politică personalul propriu din instituţiile
finanţate de către noi, mi se pare un lucru incorect, pentru că ce facem? Noi
vrem să îi aţâţăm pe cetăţenii oraşului împotriva acestor funcţionari publici şi
angajaţi contractuali pe care-i avem noi sub autoritate? Cred că e incorect, şi
acesta este motivul care mă determină să nu mă mai abţin, cum am vrut eu
iniţial, şi să votez pentru. Vă mulţumesc!”
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Altceva am de spus atunci! La
art. 6, alin. 15 din Legea Bugetului de Stat, se specifică foarte clar că aceşti
bani lipsă din bugetul de stat în sumă de 75 de milioane de lei, se vor întoarce
în anul 2018. Mulţumesc!”
Domnul Primar - George Scripcaru „Plec de la un lucru simplu,
aşa, la care s-a făcut referire vis-a-vis de maşini. Doamna Urse ne povestea
mai înainte cum să facem noi că în centru se circulă foarte greu şi să aduce m
să punem nişte autobuze pentru şcolari în detrimentul maşinilor cu care vin
părinţii şi copiii la şcoală. Dacă faceţi o simplă vizualizare, o să vedeţi că
maşinile de acolo sunt maşini cu capacitate cilindrică foarte, foarte mare şi
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care ne creează o problemă exact din punctul acesta de vedere, doamna
consilier, şi de asemenea, tot discutăm de infringement pe mediu, municipiul
Braşov are o problemă din punctul de vedere al acestui infringement, tocmai
din cauza acestor autovehicule, acestor maşini care ne creează problema de la
staţia de la Ceasul Rău privind noxele. Lămuriţi-vă ce vreţi, că să vrei şi una
şi alta nu se poate. Ca să implementezi nişte măsuri, trebuie la fel să iei nişte
măsuri care se duc şi în zona asta de natură decizională, ca să generezi un
echilibru din toate punctele de vedere. Nu vreau să intru în detalii de natură
fiscală, de natură procedurală, de natură legislativă, de Cod Fiscal, aici este
treaba celor care se pricep şi care sunt de specialitate.
În fiecare an aţi văzut că Municipiul Braşov are un rating care este făcut
de către o Agenţie Internaţională numită Fitch. Acest rating v-a fost înaintat
de fiecare dată, această evaluare a Municipiului Braşov, şi aţi văzut că face
parte şi din abordarea cu Banca Mondială, tocmai scoate în evidenţă că
Municipiul Braşov este un municipiu din punct de vedere al taxelor,
impozitelor şi din punct de vedere bugetar, echilibrat, tocmai de aceea
ratingul pe care l-a obţinut Municipiul Braşov faţă de alte comunităţi de
acelaşi nivel din România este total diferit şi este pe un trend pozitiv, tocmai
că n-am fost populişti, dar n-am fost nici exageraţi, dintr-un alt punct de
vedere, în aşa fel, încât să ne traducem în proiectul de buget taxe şi impozite,
lucruri care să fie trecute doar pe hârtie, şi să nu le încasăm, poate, niciodată,
să avem balast foarte mult în situaţia de la Direcţia Fiscală, şi de asemenea,
gradul de venituri încasate la bugetul local ca şi procent, în ultimii ani, se
situează la un nivel foarte bun, adică 97-98%. Înseamnă că am fost echilibraţi
în ceea ce am făcut de fiecare dată, nu am sărit calul şi nu ne-am dus la nici o
extremă, am avut o abordare echilibrată din acest punct de vedere pe această
componentă bugetară. Dacă am făcut acest lucru de fiecare dată şi n-au venit
unii de aici, din interior ca să ne spună că am făcut o treabă bună şi au venit
Agenţia de Rating, care are în componenţă un suedez, un englez, un turc
odată, altădată au fost alţi membri ai echipei care a făcut evaluarea
Municipiului Braşov, o scanare aşa, la rece. Sunt comunităţi în România care
îşi supraevaluează bugetul atunci când îl pun la aprobat, trec acolo foarte
multe sume, ca şi cum ar fi sume pe care ele încasează şi la jumătatea anului
se dovedeşte că situaţia este total invers, la finalul anului gradul de încasare
este de 50-60% şi după aceea stau cu mâna întinsă să le dea altcineva bani,
nici nu fac nimic, dar bugetul la finalul anului este aşa cum vă spun eu. Nu
suntem în situaţia asta, nu mărim taxe şi impozite, şi nu mai fiţi atât de
populişti, că nu vă aduce nimeni nici un câştig, că dacă alegerile credeţi că
urmează, europarlamentare, la anul, sau altele care sunt în următoarea
perioadă, credeţi că dumneavoastră câştigaţi ceva? Vă înşelaţi! Pentru că un
oraş este un organism viu care trebuie să trăiască şi dacă ne mai trezim cu
promisiunea că vezi Doamne, vă tăiem anul acesta 75 de miliarde de lei, că o
să vi-i dăm noi nu ştiu, cândva, şi noi trăim din iluzii de genul acesta,
înseamnă că nu suntem realişti deloc. Guvernul P. S.D. a tăiat bani de la
comunităţile locale din România, multe miliarde de lei. Municipiul Braşov
este văduvit cu 75 de miliarde de lei care erau banii Braşovului. Braşovul
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participă la bugetul consolidat al statului cu multe mii de miliarde în fiecare
an. Înapoi se întorc foarte puţini bani Municipiului Braşov, aşa că poate ar fi
bine să ne preocupăm mai mult cei care suntem sau sunteţi decidenţi politici,
să vă bateţi pentru Braşov, să aduceţi banii care sunt ai Braşovului înapoi, să
nu ne încântăm cu apă rece, că vezi Doamne, lasă că vă luăm, dar o să vă dăm
noi, pentru că aceasta a făcut Guvernul actual. Poate că a fost o abordare
greşită, că la finalul anului nu am făcut poate ceea ce trebuia, vis-a-vis de
această decizie politică a Guvernului actual. Aşa că povestea asta că
excedent… nu este nici un excedent, este o sumă de bani care te obligă legea
să creezi acel fond de dezvoltare la care te raportezi pe proiectul de investiţii,
să ai banii prognozaţi pe o perioadă de timp care înseamnă câţiva ani de zile,
pentru că nu poţi să porneşti o investiţie fără să ai o prognozare din punct de
vedere al bugetului care să suporte această investiţie. Banii respectivi nu sunt
excedent ca şi cum ar fi fost încasaţi în plus, mai mult decât ni se cuvenea din
cote defalcate sau din veniturile proprii, ci sunt bani care nu au fost cheltuiţi
din cauze procedurale, pentru că Guvernul actual nu face nimic cu Legea
Achiziţiilor şi pentru că blochează România astăzi din punct de vedere
procedural, pentru că nu poţi să faci o investiţie şi să stai cu un pasaj, cum s-a
spus mai înainte, doi ani de zile, ca să postezi o documentaţie în serviciul
electronic şi să te trezeşti după aceea cu fel şi fel de blocaje din punct de
vedere procedural, pentru că nimeni nu-şi doreşte lucrul acesta. Acolo sunt
banii pentru pasajul de la Fartec, acolo sunt banii pentru alte investiţii, pe
care nu poţi să-i mişti şi să-i duci într-o altă zonă de cheltuială bugetară,
pentru că nu-ţi permite legea. Puneţi mâna şi învăţaţi acest lucru din punct de
vedere al legii, şi al Codului Fiscal sau al Administraţiei Publice Locale,
pentru că despre asta vorbim. Nu mai acreditaţi ideea falsă că sunt bani care
sunt excedent la buget, ca şi cum ar fi venit bani în plus, şi cineva stă cu banii
acolo şi nu are ce să facă cu banii, pentru că…”
Domnul Pri mar - George Scripcaru propune să se facă demersurile
necesare pentru aducerea banilor care sunt ai Braşovului şi au fost tăiaţi anul
trecut.
„De opt ani de zile nu am mărit taxe şi impozite, doar am echilibrat, am
ponderat, cu ceea ce ne obligă tot legea, prin ceea ce înseamnă Codul Fiscal,
pentru că sunt indicatori care înseamnă rata inflaţiei, indicele de la statistică
privind creşterea preţurilor, şi alte asemenea criterii sau indicatori care sunt
tot prevăzuţi în ceea ce înseamnă Codul Fiscal, care bănuiesc că îl ştiţi, este
Guvernul dumneavoastră, Codul Fiscal s-a modificat şi din câte înţeleg se mai
modifică încă de nu ştiu câte ori în următoarea perioadă, pentru că Guvernul a
luat nişte decizii proaste şi care duce România într-o direcţie greşită, din
punct de vedere al aspectului fiscal… discutăm aici pentru 2019 şi dacă
Guvernul ne va da anul acesta banii înapoi aşa cum i-a luat, fiţi sigur că tot
Consiliul Local, şi eu voi fi primul care voi veni în Consiliul Local să vă
propun ca să revenim asupra deciziei, pentru că am primit banii de la Guvern.
Discutăm de o chestiune pentru 2019, nu e pentru 2018. Nu putem să mai
amânăm, cum a spus domnul consilier Macedonschi, pentru că prevederea şi
legislaţia ne spune că trebuie să hotărâm până la finalul lunii aprilie pentru
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ceea ce înseamnă 2019. Aşa că nu trebuie să fiţi atât de îngrijoraţi, să puneţi
multă pasiune teoretică, din punctul meu de vedere, pentru că despre asta
vorbim, pentru că dacă vom primi, şi aşa cum spuneţi dumneavoastră, că la
art. 6 scrie lucrul acesta, dacă vom primi 75 de miliarde înapoi, fiţi siguri că
vom face ceea ce trebuie din acest punct de vedere. Oricum această ponderare
care este astăzi propusă în această formulă reprezintă foarte, foarte puţin din
acest punct de vedere, dacă e să ne raportăm la 75 de miliarde de lei, însumat
nu înseamnă această sumă decât într-o pondere foarte, foarte mică, e cu 0.
Lăsaţi povestea asta ştiţi că braşovenii, braşovenii ştiu ce au de făcut, aşa că
din punctul acesta de vedere haideţi să fim un pic mai realişti şi să nu ne tot
iluzionăm aşa şi să spunem lucruri care nu sunt adevărate…Guvernul
dumneavoastră a tăiat banii acestui municipiu, a băgat mâna în buzunarul
municipiului, a luat banii şi i-a dus în altă parte pe cheltuieli care trebuie să
fie acum acoperite din banii care ni se cuveneau nouă...iar banii pentru
salarii, ce s-au alocat, sunt bani justificaţi, bani argumentaţi, şi acolo v-am
propus o soluţie echilibrată, nu am mers ca în alte părţi cu nişte salarii la
limita maximă, suntem la jumătatea drumului între minim şi maxim, să spun
aşa. Am fost echilibrat de fiecare dată şi sunt primul care mă opun unor
creşteri excesive, însă nici să nu fim conştienţi că avem lucruri de gestionat şi
de subvenţionat din acest punct de vedere la nivelul Municipiului Braşov.
Dacă vine Agenţia de Rating Fitch, vine Banca Mondială, vine B.E.R.D.-ul şi
spune că îţi acordă un împrumut de 25 de milioane de Euro şi sunteţi membri
consilieri care aţi făcut parte din comisia de negocieri cu B.E.R.D.-ul, a cerut
B.E.R.D.-ul vreo garanţie Municipiului Braşov? Nu. A alocat 25 de milioane
de Euro Municipiului Braşov tocmai pentru că am dovedit că suntem o
entitate echilibrată, experienţa pe care a avut-o B.E.R.D.-ul cu Municipiul
Braşov a arătat că suntem serioşi şi că nu suntem nici aşa, povestitori, să
spunem lucruri care n-au legătură cu realitatea. De-asta B.E.R.D.-ul ne-a
alocat credit fără garanţii şi într-un mod foarte echilibrat Municipiului
Braşov…”
Domnul Primar - George Scripcaru „Sunt 750 de miliarde de RON.
Dacă dumneavoastră credeţi că 750 de miliarde de RON sunt o nimica toată,
înseamnă că suntem naivi”.
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Nimeni
nu
a
spus
că
excedentul reprezintă surplus, bani pe care îi primeşte Primăria. Excedentul
reprezintă banii cheltuiţi pe care Primăria i-a încasat de la cetăţeni, asta
reprezintă excedentul. Doi la mână, faptul că dumneavoastră afirmaţi aici, în
şedinţa de Consiliu Local, că din cauza Legii achiziţiei care e în vigoare de
foarte mult timp dumneavoastră nu puteţi să faceţi investiţii în Municipiul
Braşov, când pe anul 2017 în capitolul de investiţii aţi cheltuit 5% şi 95% au
rămas necheltuiţi…”
Domnul Pri mar - George Scripcaru „Dar dumneavoastră aţi fost la
guvernare şi aţi susţinut Guvernul tehnocrat care a modificat legea achiziţiilor
publice şi care a creat acest efect…ţii SAP-ul trei luni de zile fără să postezi
un caiet de sarcini şi acum veniţi să-mi spuneţi… aţi fost parte în ceea ce
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înseamnă legea achiziţiilor…eu nu vreau să am o dispută cu dumneavoastră pe
tema asta, ce am avut de spus, am spus!”
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Nici eu nu vreau să am o
dispută cu dumneavoastră! Dar vreau să vă zic un lucru: sunt oraşe din ţară,
reşedinţă de judeţ, care pe Guvernul P. S.D. au făcut investiţii şi au rămas bani
necheltuiţi, da? Dacă e să ne uităm Oradea… Primar P.N. L. sub Guvern
P.S.D. Adică nu putem să dăm vina pe Guvern!”
Domnul Primar - George Scripcaru „Lăsaţi cu Oradea, domnule, nu
duceţi grija la Oradea! Terminaţi cu prostiile astea!”
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Adică Primăria Braşov nu a
fost în stare să facă investiţii la Braşov, despre ce discutăm aici?”
Domnul Pri mar - George Scripcaru „… ceea ce v-am propus ca
structură de proiect de hotărâre s-a făcut pe baza unor simulări, pe variante
minimale, maximale sau ponderate din punct de vedere al acestor propuneri…
le-a făcut Direcţia Fiscală, ca şi structură de specialitate, pe ce înseamnă
oglinda fiscală la nivelul actual al Municipiului Braşov, aşa că nu aveţi decât
să decideţi cum doriţi dumneavoastră…nu înseamnă că trebuie să faceţi poate
cum cred unii că se insistă sau se doreşte o impunere, nu. Este o propunere
echilibrată, ponderată, pe simulările care le-am făcut din acest punct de
vedere, şi raportat la o perioadă de 4 şi 8 ani de zile pe care am parcurs-o
până acum, din acest punct de vedere, ca să nu mai intervin după aceea după
altcineva, ca să nu creadă cineva că insist într-un fel sau altul, faţă de cineva
anume”.
Doamna Consilier – Urse Gabriela
„Voiam să aduc în atenţia
domnului Primar că totuşi, majoritatea parlamentară mai face lucruri bune
pentru această ţară, tocmai mi-a scris colega mea, Roxana Mânzatu, astăzi a
fost adoptată, legiferată, abordarea unitară, coerentă şi eficientă în sistemul
instituţional al achiziţiilor publice. Se mai întâmplă şi lucruri bune, dincolo
de disputele pe care noi le dăm aici!”
Doamna Consilier – Donosa Adina
„Pentru că tot a zis domnul
Primar că este o propunere echilibrată, aş dori, ca şi propunere, pentru
impozitul plătit de persoanele fizice şi cele juridice pe clădirile
nerezidenţiale, ceea ce a spus colegul meu, Şerban Şovăială, într-adevăr
există o discrepanţă mare, în condiţiile în care clădirile nerezidenţiale se
consideră a fi sedii de bănci, sedii de firme, spaţii comerciale, sedii destinate
serviciilor de sănătate….domnul Voinescu ne spunea mai devreme că a luat ca
model diferite U. A.T.-uri din ţară…am luat şi eu un model, Iaşiul, la persoane
fizice are 02 iar la persoane juridice 0,95, diferenţa e oarecum echilibrată, şi
dacă tot vorbim de echilibrare, haideţi, eu vă propun să facem totuşi, o
diminuare între, în sensul că să nu fie o discrepanţă atât de mare între
persoane fizice şi persoane juridice…”
Domnul Consilier - Şovăială Şerban „Vreau să încerc să-mi prezint
mai bine poziţia, pentru că poate m-am înfierbântat în clipa în care colega
noastră şi-a permis să spună că am citit pe diagonală, sau nu ştiu cum, pe
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scurt, sau altceva. Ştiu să citesc un document. Problemele pe care le-am
ridicat eu, respectiv marea discrepanţă între persoanele fizice, proprietari de
clădiri nerezidenţiale, şi persoanele juridice, proprietare ale aceloraşi clădiri
nerezidenţiale, nu este un element care a apărut brusc anul acesta, deci eu nu
acuz pe nimeni de vreo rea voinţă sau de vreo maşinaţiune, este un sistem de
impozitare perpetuat de mult
timp. Vorbim de clădirile nerezidenţiale,
vorbim despre sedii de bancă, clădiri cu destinaţie industrială, clădiri
turistice, clădiri cu destinaţia cultură, sănătate, sedii de bănci, toate sunt
clădiri care produc bani. Proprietarii persoane fizice ale acestor clădiri, nu
sunt proprietari doar, aşa, că vor ei, că ţin la buzunar, nu, toţi le închiriază,
toţi obţin un profit de pe urma lor. Şi atunci ai taxat pe aceia la un nivel mai
apropiat de taxarea firmelor nu mi se pare o catastrofă, pentru că nu vorbim
de persoana fizică, ăla săracul poate nu poate să vină cu cei 30 de lei în plus
la impozitul pe locuinţa în care trebuie să locuiască, ci vorbim despre taxarea
unuia care obţine profit de pe urma acelei clădiri pe care o deţine în
proprietate. Poate pe viitor, dar într-un alt viitor, măcar, dacă nu pentru 2019,
poate reuşim să rearanjăm aceste cifre, în aşa fel, încât să fim mai corecţi faţă
de toţi cei care plătesc taxe. Aşa cum a zis şi Adina, Iaşiul, de exemplu, are
discrepanţă de la 0,2 la 0,95. 0,95 e jumătate din cât aplicăm noi. Mie
personal nu mi se pare echilibrat, dar oricum e mult mai bine decât 0,2 cu 1,8.
Deci repet, eu nu acuz pe nimeni, e doar o propunere să reanalizăm această
situaţie. Vă mulţumesc! Şi eu nu am luat nici un ban din bugetul local, deci
cred că nu intru la ăia populişti care-şi fac campanie parlamentară, că nici la
europene nu candidez”.
Domnul Primar - George Scripcaru „Acum trebuie să discutăm, că
dacă cineva zice, cineva trebuie să fie care să şi clarifice lucrurile astea, că
atunci rămâne toată lumea cu i impresia că chiar aşa e. ţinând cont de ceea ce
aţi spus dumneavoastră şi corelând aici cu ce a spus domnul Pătraşcu, că ne
dă banii Guvernul în 2018, proiectul acesta de hotărâre de consiliu local se
referă la o etapă ulterioară, adică începând cu… e valabil, sau să spun aşa,
prognozat, pentru 2019. Suntem în aprilie 2018, vă propun ca să rămână
structura exact aşa cum este înaintată către dumneavoastră şi în luna
decembrie, când este ultima luna în care noi mai putem să intervenim şi în
funcţie şi de evoluţia lucrurilor, a situaţiilor din punct de vedere bugetar,
fiscale şi putem să tragem la 1 decembrie aşa, o concluzie, să facem o
estimare preliminară care să fie făcută la 1 decembrie şi luând în calcul ce se
mai ponderează sau ce se mai completează, să spunem, până în 31 decembrie,
în ultima şedinţă de consiliu local din decembrie avem posibilitatea să
completăm, să modificăm sau să corectăm, dacă este cazul, orice chestiune
punctuală din această simulare, să spun aşa, pentru că despre asta vorbim,
care este astăzi în discuţie, din punctul acesta de vedere. Şi atunci, dacă
ajungem la concluzia în finalul anului, noiembrie – decembrie, cu ceea ce a
spus şi doamna consilier şi domnul consilier, sigur că în 2018, în decembrie,
noi putem să facem o ajustare de genul acesta fără nici o problemă. Şi atunci
putem să aplicăm ceea ce discutăm astăzi, cu ajustarea, referitor la această
chestiune punctuală din partea dumneavoastră, care s-o facem maxim în luna
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decembrie, la finalul anului, şi nu este nici o problemă, că tot Direcţia Fiscală
poate să vină cu propunerea asta de ajustare şi chiar îi rog pe colegii de la
Direcţia Fiscală să facă, o analiză, poate, în detaliu, pe această componentă,
să facă un inventar, să vedem cam ce înseamnă din totalul acestui pachet, ca
şi procent şi să vedem cam cum şi în ce fel influenţează, poate că este ceva
nesemnificativ, sau poate că este ceva care înseamnă un anumit procent, să
spun aşa, din punct de vedere bugetar, şi atunci în luna decembrie putem să
facem acest lucru fără nici o problemă. Este o situaţie care chiar necesită o
analiză foarte punctuală din punctul acesta de vedere, şi fără doar şi poate,
nici o problemă, putem s-o facem pe chestiunea asta punctuală, cum spuneţi
dumneavoastră, cel târziu în luna decembrie, având şi datele pe care le pute m
culege până la sfârşitul anului 2018”.
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Ultima intervenţie pe acest
punct…toate punctele astea importante, care ne trezim cu ele pe ordinea de zi,
tot timpul se aduc pe ultima sută de metri. Domnule, dacă astăzi, în luna
aprilie, nu votăm acest punct, avem o problemă pe viitor. De ce Direcţia
Fiscală, până în prezent, nu a venit în luna martie, de exemplu, ca să nu mai
avem asemenea discuţii în Consiliul Local…”
Domnul Primar - George Scripcaru „Tot timpul spuneţi că aveţi
probleme, că nu aveţi timp! Aţi luat hârtia şi aţi plecat, aţi lăsat-o pe doamna
consilier singură acolo. Comisia economică a fost convocată tocmai pentru
treaba asta!”
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian
luna martie să facem discuţiile astea”.

„…Propunerea mea a fost pe

Domnul Pri mar - George Scripcaru „… în luna februarie s-a dat
publicităţii, în 21 februarie a fost dată publicităţii”
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „…eu vreau să vorbesc despre
discuţii între consilierii locali şi comisia economică, discuţia cu comisia
economică a fost săptămâna trecută, şi la care am fost prezent…toate punctele
astea care se ajung pe ultima sută de metri şi trebuie votate astăzi, să aibă
discuţii mai în trecut, adică în luna martie, nu cu o săptămână de zile înainte
şi la care am fost prezent şi doamna Ferghete poate să confirme lucrul
acesta…”
Domnul Pri mar - George Scripcaru
„…Domnu’ consilier, 21
februarie 2018, de atunci vi s-a supus atenţiei acest proiect de hotărâre. Cum
puteţi să spuneţi că n-aţi avut datele? În 21 februarie 2018, suntem astăzi în
25 aprilie. Nu v-a preocupat lucrul acesta … Comisia economică e formată din
toţi consilierii locali de la toate partidele”.
Domnul Consilier - Ungar Arnold
„…ştiţi că sunt vechi în
administraţia asta, probabil cel mai vechi dintre cei de aici. Punctul pe care
l-a ridicat domnul Şovăială ar trebui tratat cu atenţie, domnule Primar, numai
prin faptul câţi funcţionari publici din Braşovul acesta îi cunosc eu că au
spaţii comerciale pe persoană fizică. Vă mulţumesc!”
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Domnul Primar - George Scripcaru „De la Finanţele Publice sau de
la...?”
Domnul Consilier - Ungar Arnold „M-am referit la funcţionarii publici
din Braşov!”
Doamna Consilier – Donosa Adina
„Aş avea un amendament:
domnul Primar, vi-o asumaţi că până în decembrie veniţi cu echilibrarea?”
Domnul Primar - George Scripcaru
„În
decembrie
venim
în
Consiliul Local cu o situaţie pe acest punct la care faceţi referire, facem o
evaluare a situaţiei punctuală şi Direcţia Fiscală până atunci să intre în
detaliu, în amănunt, poate de la câte situaţii sunt de genul acesta, cât
înseamnă per total echilibrarea şi în decembrie modificăm, completăm acest
proiect de hotărâre la acest punct la care faceţi dumneavoastră referire, după
caz, fără nici o problemă”.
Doamna Consilier – Donosa Adina „Echilibrarea este foarte uşor de
făcut”.
Domnul Pri mar - George Scripcaru „Este o altă abordare pe care eu
o apreciez şi este o chestiune de responsabilitate, care într-adevăr, înseamnă o
chestiune punctuală. Aşa, să venim să spunem noi, împotrivă la tot, că să dea
bine, e altceva. Şi asta e o caracteristică a P.S.D.-ului”.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7,iar
în urma votului a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.

PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea mijloacelor electronice de
transmitere la distanţă ce urmează a fi utilizate de către Direcţia Fiscală
Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi
Siguranţă Publică al Municipiului 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 11
Proiect de hotărâre privind modi ficarea art.1 din H.C.L. nr.
285/2016 privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a
Municipiului Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Macedonschi)
şi o abţinere (dl. Ungar).
PUNCTUL 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii
Direcţiei de Servicii Sociale Braşov în Direcţia de Asistenţă Socială
Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 13
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 469/31.10.2016,
republicată, privind aprobarea Regula mentului de Organizare şi
Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 14
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 189/26
mai 2016 privind aprobarea dizolvării şi lichidării simultane a S.C.
SUPERSCHI BRAŞOV SRL.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a
indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de
investiţii “A menajare Planetariu Grădina Zoologică Braşov”.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1, 5 şi 6,iar în urma
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PUNCTUL 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a
indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de
investiţii “Asigurare protecţie perimetrală Grădina Zoologică Braşov“.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 17
Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional
de Teatru pentru Copii „Arlechino - Caravana poveştilor” - ediţia a IV-a,
în perioada 28 mai - 3 iunie 2018.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 18
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării î n
data de 26.04.2018 a concursului naţional cu tematică de protecţie civilă
“Cu viaţa mea apăr viaţa“ destinat elevilor din instituţiile de învăţământ
din Municipiul Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 19
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanis m “P.U.D. –
Construire locuinţă individuală, copertină şi
împrejmuire”, în Braşov,
str. Augustin Tătaru fn.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile

2 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 20
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D.
Construire imobile locuinţe colective şi creare drum de acces”, în Braşov,
str. Horia nr. 53.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile

2 şi 5, iar în urma
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PUNCTUL 21
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie
autentificată sub nr. 459/ 2018 şi trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului donat de Varodi Elena.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 22
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie
autentificată sub nr. 1.385/2018 şi trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului donat de Şipoş Stefan.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 23
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 130194 Braşov, nr. cad.
130194
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 24
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 100855 Braşov, nr. cad.
1547, nr. top. 10993/32/1/1/5
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 25
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul
Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri:

public

al

- cota de 54/4.210 din terenul înscris în CF nr.110862 Braşov, nr.
cad. 6660;
- cota de 18/1.431 din terenul înscris în CF nr.110874 Brasov, nr.
cad. 6659;
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- cota de 9/706 din terenul înscris în CF nr.110860 Braşov, nr. cad.
110860;
- cota de 53/4.168 din terenul înscris în CF nr.110865 Braşov, nr.
cad. 6658.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 26
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 151850 Braşov, nr. cad.
151850.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 27
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 149756 Braşov, nr. cad.
149756 şi a terenului înscris în CF 149757 Braşov, nr. cad. 149757
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 28
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 150057 Braşov, nr. cad.
150057 şi a terenului înscris în CF 150035 Braşov, nr. cad. 150035
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 29
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 149692 Braşov, nr. cad.
149692 şi a terenului înscris în CF 149330 Braşov, nr. cad. 149330
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 30
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a cotei de 702/10000 din terenul înscris în CF 106475
Braşov, nr. cad. 499, nr. top. 9982/3/2/1/1/1/1/1
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL31
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a cotei de 731/10000 din terenul înscris în CF 106475
Braşov, nr. cad. 499, nr. top. 9982/3/2/1/1/1/1/1
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 32
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul
Municipiului Braşov a ur mătoarelor cote din terenuri:

public

al

- cota de 54/4168
cad. 6658;

din terenul înscris în CF nr. 110865 Braşov, nr.

- cota de 38/2862
cad. 6659;

din terenul înscris în CF nr. 110874 Braşov, nr.

- cota de 110/8420 din terenul înscris în CF nr. 110862 Brasov, nr.
cad. 6660;
- cota de 18/1412
cad. 110860

din terenul înscris în CF nr. 110860 Braşov, nr.

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

PUNCTUL 33
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 145904 Braşov, nr. cad.
145904 şi a terenului înscris în CF 145916 Braşov, nr. cad. 145916
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

33

PUNCTUL 34
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 112683 Braşov, nr. cad.
112683
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 35
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 121229 Braşov, nr. cad.
121229
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 36
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 145893 Braşov, nr. cad.
145893
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 37
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 146065 Braşov, nr. cad.
146065 şi a terenului înscris în CF 146113 Braşov, nr. ad. 146113
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 38
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în
H.C.L. nr. 148/21.03.2018
privind trecerea în
domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 101822
Braşov, 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 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 39
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de pree mţiune
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 5,
ap.12, deţinut de NANU COSTICĂ CIPRIAN şi NANU ANA DANIELA.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 40
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de pree mţiune
pentru cumpărarea i mobilului situat în Braşov str. Nicolae Bălcescu nr.
51, ap. 3, deţinut de RADU MIRCEA DAN.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 41
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de pree mţiune
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 3,
ap. 4, deţinut de FREUD JONATHAN şi FREUD ACHSA.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 42
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de pree mţiune
pentru cumpărarea i mobilului situat în Braşov str. Poarta Schei nr. 11,
ap. 5, 6 şi 9 deţinute de HAMZEA PAUL DAN şi HAMZEA LIDIA ANINA.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 43
Proiect de hotărâre privind, neexercitarea dreptului de preemţiune
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 48, ap.
7, deţinut de FENECHIU ADINA CONSTANTINA şi DARIE
ALEXANDRU ARON.
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 44
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de pree mţiune
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 48, ap.
13, deţinut de FENECHIU ADINA CONSTANTINA.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 45
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al
Municipiului Braşov în vederea întoc mirii documentaţiei de urbanis m
„P.U.D. Supraînălţare corp anexă, spaţii tehnice cu 3 nivele camere
angajaţi” în Braşov, str. Valea Dragă nr. 2, iniţiat de S.C. ANA HOTELS
S.A.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 46
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al
Municipiului Braşov în vederea întoc mirii documentaţiei de urbanis m
„P.U.Z. Construire ansamblu de locuinţe, spaţii comerciale şi parcaje,
zona str. Poienelor - str. Carpaţilor Braşov”, iniţiat de S.C. DEDOM
S.R.L.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 47
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al
Municipiului Braşov în vederea întoc mirii documentaţiei de urbanis m
„P.U.D. Construire bloc de locuinţe cu parter comercial S+P+6E,
împrej muire parţială teren şi organizare de şantier”, iniţiat de S.C. DE
MAR SPECIAL S.R.L.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 48
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă cu titl u
gratuit asupra sălii de sport, situată în Braşov, str. Zizinului nr. 144,
exercitat de către Direcţia de Tineret şi Sport 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 49
Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului şi duratei în vederea
încheierii unui contract de închiriere spaţiu tehnic din cadrul Parcării
publice Poiana Mică Braşov, către operatorul de telefonie mobilă RCSRDS.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 50
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuţie proprie a
autorităţilor administraţiei publice locale aferente finanţării executării
lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, conform O. U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi
completările ulterioare.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 51
Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi
anexelor acestuia pentru încheierea unui contract de concesiune cu
durată de 5 ani pentru prestarea serviciilor de colectare, transport
depozitare controlată a deşeurilor provenite de la persoanele fizice
juridice din municipiul Braşov.

a
o
şi
şi

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 52
Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare
aferente Apart Hotel situat
pe str. Lungă nr. 20, către S.C. BELDI
TIME CONSTRUCT 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 53
Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare
aferente Pensiunii Casa Clementina situată în Braşov, str. Dobrogeanu
Gherea nr. 35, către S.C. ITEHASER
TRANSILVANIA 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 54
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.
243/2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi
folosirea Permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din
Municipiul Braşov, republicată.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 55
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (subapartamentarea)
imobilului situat în Braşov, bd. Alexandru Vlahuţă nr. 59.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 56
Proiect
de
hotărâre
privind
aprobarea
dezme mbrării
(apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Fundăturii nr. 2
identificat cu nr. cadastral 109172-C1 pe unităţi individuale.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 57
Proiect
de
hotărâre
privind
aprobarea
dezmembrării
(apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Fundăturii nr. 2
identificat cu nr. cadastral 109201-C1 pe unităţi individuale.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 58
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov,
str. Fântâniţei f. n.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma
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PUNCTUL 59
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov,
str. Zizinului nr. 128.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 60
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov,
str. Vârful cu Dor nr. 3
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 61
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent
spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28 către
S.C. Altius S.R.L.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 62
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent
spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Republicii nr. 49, ap. 6,
către Dragoescu Gavriel şi Dragoescu Elena.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 63
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al
Municipiului Braşov imobilului situat în Braşov, bd. Gării-tronson 2.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 64
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare
asupra unui imobil situat în Braşov, str. Michael Weiss nr. 31.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma
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PUNCTUL 65
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare
asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 66
Proiect de hotărâre privind regle mentare situaţie juridică a unui
imobil situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f. n.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisiile 1 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 67
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Societăţii “ˇRATBV
S.A.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru si 3 abtineri (dna Donosă, dl.
Macedonschi şi dl. Ungar).
Domnul Consilier - Ungar Arnold „Înainte de a trece la vot, eu
mă voi abţine, şi vreau să explic într-o frază de ce. Eu în comisia juridică s-a
discutat pe larg, într-adevăr, aici este o situaţie mai deosebită, probabil care
într-adevăr necesită un om care e specializat pe acest domeniu. Însă eu mă
abţin, pentru că este o lipsă totală de transparenţă în modalitatea de alegere a
acelui reprezentant care va apăra societatea RAT şi inclusiv Consiliul Local,
în faţa instanţei, deci este o lipsă de transparenţă, şi nu numai în cazul
RATBV, că RAT-ul a luat modelul cum s-a făcut până acum, şi eu am tot zis,
nu mai repet ce am zis acum câteva luni, pentru că treaba rămâne valabilă, şi
nu s-a rezolvat, pentru că mai e o chestie, care noi suntem în instanţă, ca şi
consiliu local, şi noi habar n-avem că suntem în instanţă, că suntem parte. E
de multe ori chemat în judecată şi Consiliul Local, noi habar nu avem, şi eu
cred că ar fi bine Serviciul Juridic al nostru să ne informeze în ce dosare
suntem noi parte, cine ne reprezintă acolo, şi cum se termină acele procese,
pentru că aud de un proces cu o societate din asta de termoficare, nu mai ştiu
cu care, unde noi la prima instanţă am pierdut, nu ştiu ce am făcut, s-a mai
exercitat calea de atac, nu s-a exercitat? Ştiu că acolo ne-au obligat la nişte
milioane, 14 – 15 milioane de lei, să plătim…”
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Dl. Valentin Toader – Asociaţia Re-Activ „Bună ziua! Numele
meu este Valentin, Toader, şi astăzi reprezint Asociaţia Re-Activ, doresc să
atrag asupra atenţiei dumneavoastră o situaţie care a mai fost semnalată în
cadrul Consiliului Local, vorbim despre spaţiile publice de joacă, cu mingea,
pentru tinerii din acest judeţ. Data trecută am cerut Primăriei evidenţa
terenurilor de sport din judeţul Braşov, unde se poate juca baschet, handbal,
fotbal, şi am primit o listă cu 28 e spaţii pe care noi le-am vizitat. În Braşov
avem peste 40.000 de tineri, care teoretic ar trebui să folosească aceste 28 de
spaţii, care în realitate nu sunt chiar 28, o mare parte dintre ele sunt
degradate, nu sunt practicabile, reprezintă un pericol pentru tinerii din oraş.
Dacă doriţi, putem să intrăm în detaliu despre mare parte dintre ele. Mai mult
de atât, doar trei sau patru din aceste terenuri pot fi folosite pentru a se juca
fotbal, în rest, celelalte terenuri nici măcar nu au porţi sau spaţii pentru a se
juca fotbal. Vorbim despre un municipiu cu peste 40.000 de tineri, care nu au
unde să joace fotbal. Din cele 28 de spaţii doar vreo şase dintre ele permit
accesul tinerilor de peste 14 ani pe ele. Toate celelalte specifică faptul că pe
aceste terenuri este permis accesul doar al copiilor între 3 şi 14 sau 8 şi 13
ani. Vorbim astăzi despre un oraş, zicea domnul primar, care este un organism
viu, care trebuie să trăiască, vorbim despre îmbunătăţirea calităţii vieţii în
spaţiul urban, vorbim despre un rating al oraşului, şi pe lângă asta, avem
curţile şcolilor închise. Noi am cerut şi am strâns deja peste 6000 de
semnături de la cetăţeni, pentru că dorim să iniţiem o iniţiativă cetăţenească,
pentru a permite accesul tinerilor în curţile şcolilor care nu sunt folosite după
orele de program. Avem o hotărâre de consiliu local din 2007, o am aici, care
interzice accesul în curtea şcolii şi accesul oricărei alte activităţi în curtea
şcolii care perturbă învăţământul. Ori după ora 5, 6, 7, nu mai învaţă nimeni
în curtea şcolii sau în şcoală, în aşa fel încât să perturbăm acest progra m
şcolar, cu toate astea, curţile şcolilor au lacătele puse pe ele. Vine vacanţa,
unde vor merge cei 40.000 de tineri? O parte poate vor pleca la bunici. Unde
vom permite acestor tineri să facă sport, să bată mingea? Ce o să facem în
vara aceasta? Vin foarte mulţi vizitatori, suntem pe locul 5, din câte se spunea
mai devreme, în topul destinaţiilor pentru cei care se mută, ce le oferim?
Unde le oferim spaţii să se joace? Cele 28 de spaţii sunt într-o situaţie
precară, şi nici curtea şcolii nu este deschisă. Dorim să lucrăm împreună şi
suntem dispuşi să colaborăm pentru a permite tinerilor să facă mişcare, să
bată mingea în curtea şcolii, nu avem alte spaţii, nu sunt bani pentru locuri,
nu sunt bani pentru investiţii, însă cu puţin efort am putea să găsim o soluţie
care să permită tinerilor accesul în curtea şcolii, la fel de bine cum putem să
încercăm şi reabilitarea locurilor care deja există. Vă mulţumesc!”
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian „În calitate de
consilier local al Forumului German, dar şi de cetăţean al Braşovului, care am
copilărit aici, trebuie să spun că noi când am fost mai mici am avut străzi
relativ nepopulate cu maşini, la ora actuală nu mai avem acest lucru, este un
pericol ca copiii noştri să se joace pe străzi. Şi atunci salut acest demers şi
poate ar trebui să revocăm această hotărâre de consiliu local în care s-a
interzis folosirea, mai ales că trăim şi într-o societate în care comunitatea
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participă activ la dezvoltarea oraşului, şi spaţiile sunt comune, ar fi bine să
fie oferite tuturor. Mulţumesc!”
Domnul Consilier - Pătraşcu Lucian „Mi se pare o iniţiativă
bună pentru cei care doresc să facă sport după orele de program şcolar, în
principiu după ora 4, din câte ştiu eu, că şi eu am copii la şcoală, nu se mai
fac ore în nici o instituţie şcolară din Municipiul Braşov şi din punctul nostru
de vedere, dacă acest proiect se va transforma într-o hotărâre de consiliu
local, cu siguranţă o vom susţine. Mulţumim frumos!”
Domnul Consilier - Ungar Arnold „…am fost director de şcoală,
chiar dacă asta a fost cu mulţi ani în urmă, încă n-am uitat ce probleme ai cu
o curte în care vin să-ţi intre oameni, copii pe care nu-i cunoşti şi pe care nu-i
cunoaşte nimeni. Sunt două aspecte: o dată se pot produce distrugeri la
inventarul de acolo de care nu răspunde nimeni şi doi, Doamne fereşte să se
întâmple un accident cu unul din copiii ăştia care, pe bună dreptate vor să se
joace, că şi eu când eram copil jucam pe stradă, că nu circula decât căruţa pe
unde jucam noi. Dar cine-şi ia răspunderea să dea acordul ca acele spaţii să
fie folosite în perioada de după şcoală, şi dacă se întâmplă un accident, cine
răspunde? Eu vă spun că cineva răspunde, ăla care a dat acordul, şi în nici un
caz nu poate să dea acordul Consiliul Local sau Primarul, pentru că acele
spaţii care ţin de şcoală, acelea ţin de administrarea şcolii, şi atunci cine vrea
să folosească acele spaţii, trebuie să ia legătura cu Consiliul de Administraţie
al şcolii în care e directorul, contabilul şef şi doi sau trei consilieri locali şi
ce ştiu eu cine mai e pe acolo, reprezentanţi ai elevilor, ai părinţilor, ai
profesorilor, şi aceia să hotărască, nu noi putem hotărî treaba asta, noi le-am
dat în administrare, să facă cu le ce vor şi să răspundă de ele…Eu nu vreau să
răspund pentru fapta altuia…”
Doamna Consilier – Ţop Ferghete Carmen Floriana „Foarte
bună iniţiativa de a fac un inventar al acestor locuri de joacă sau a terenurilor
şi cred că aţi veni cu o idee bună să alocăm bani pentru a rezolva problemele
ce ţin de mobilierul respectiv. Acum întrebarea mea este următoarea:
dumneavoastră cum vreţi să vă implicaţi în supravegherea celor care vor
frecventa curţile şcolilor? Pentru că noi fiind în consiliile de administraţie la
şcoli, la grădiniţe, respectiv eu vă spun ce se întâmplă pe Răcădău, unde e o
zonă verde foarte mare, cei din Consiliile de Administraţie şi directorii sau
conducerea operativă, nu vor să facă aceste lucruri, pentru că răspunzători de
ce se întâmplă în curtea şcolii, aşa cum spunea şi colegul nostru, sunt ei, care
sunt toată ziua acolo, ei, care după ora 16, 17, nu mai sunt acolo.
Dumneavoastră cum aţi putea să vă implicaţi în a supraveghea şi a vă lua
această răspundere vis-a-vis de cei care vor frecventa curtea şcolii şi a-i ţine
în siguranţă şi a nu se distruge mobilierul şi ceea ce se află în curtea şcolii”.
Domnul Consilier - Rusu Sebastian „Şi eu sunt de acord cu ce a
spus colega noastră Carmen, sunt de acord că tinerii trebuie să aibă nişte
locuri unde să se joace, dar din păcate avem nişte experienţe negative, atât
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din consiliile de administraţie unde suntem, cât şi de la plângeri şi reclamaţii
de la părinţi şi bunici. De ce? Pentru că la un moment dat sunt diverşi indivizi
care intră, de vârste probabil mai mari, 15-16-17 ani, sunt foarte multe cazuri
de vandalism, foarte multe cazuri de consum de alcool şi alte substanţe, chiar
de curând mi s-a povestit la o şcoală unde noaptea a fost nevoie de intervenţia
jandarmilor pentru a elibera o curte a unei şcoli, deci trebuie să fim foarte
atenţi la acest aspect, pentru că ok, noi mergem cu copiii acolo, se joacă, îi
supraveghem, dar să ne uităm un pic în oraş, la cât de uşor se vandalizează tot
ceea ce înseamnă spaţii de joacă, bănci rupte, scaune rupte, grafitti peste tot,
şi cred că nici un director de şcoală nu va agrea să-şi ia această răspundere,
pentru că până la urmă acolo pot avea loc şi accidentări, de aici a fost şi ideea
mea de mai devreme cu toaletele, pentru că tot aşa, la sesizările cetăţenilor,
am fost şi am văzut acele toalete ecologice care foarte uşor pot fi dărâmate,
sunt dărâmate, sunt scrise cu grafitti ş.a.m.d. Să nu uităm că… pentru mine,
cel puţin, e o constatare tristă a faptului că Poliţia Română este tot mai puţin
prezentă. Dacă n-ar fi Poliţia Locală să mai intervină la anumite sesizări,
Poliţia Naţională este foarte puţin văzută. De aceea cred eu că trebuie avută
grijă la această iniţiativă cu şcolile şi nu cred că a fost nimeni Gică Contra, ci
a fost ca o măsură de siguranţă şi de precauţie pentru cei care intră acolo.
Mulţumesc!”
Domnul consilier - Şovăială Şerban „Asemenea colegilor mei,
salut această iniţiativă, dar din păcate, aşa cum a spus domnul Ungar, este
adresată cui nu trebuie, pentru că în clipa în care terenurile au intrat în
administraţia şcolilor, numai ele pot decide, noi nu putem decide asupra unui
teren care nu mai e în administrarea noastră. Dar aţi văzut, eu am venit cu o
propunere similară, punctuală, pe terenul de la Şaguna, acolo chiar nu-i poţi
ţine în afara terenului şi atunci mai bine le punem nişte stâlpi de iluminat şi le
ajutăm activitatea. Nu ştiu toate şcolile din oraş, dar posibil să mai existe şi
alte situaţii în care acst teren să fie oricum accesibil, şi atunci a-ţi da acordul
ar fi o formalitate, copiii oricum intră. Dar sunt situaţii clare în care
terenurile de sport sunt ascunse de clădire, şi atunci chiar nu cred că-şi va
asuma cineva răspunderea, vii a doua zi şi-ţi găseşti toate geamurile sparte,
dar toată lumea a spus de vandalism. Ce te faci, însă, dacă un copil în timp ce
se joacă fotbal se loveşte cu capul de poartă şi Doamne fereşte, moare?... este
un aspect legat de faptul că nu sunt în administrarea noastră terenurile, şi doi,
cine îşi ia răspunderea juridică pentru eventualele accidente care se pot
întâmpla acolo?”
Dl. Valentin Toader – Asociaţia Re-Activ
„… încerc să
răspund fiecăreia dintre întrebări pe rând, şi o să încep cu primele puncte
legate de răspundere, şi anume de nesupraveghere a copiilor, de accidente,
distrugeri. Ce ne facem dacă astăzi, într-un spaţiu de joacă, din cele 28
enumerate, se întâmplă unul din lucrurile astea? Cine are răspunderea? Copiii
nu pot intra acolo nesupravegheaţi, la fel de bine putem face un regulament
potrivit căruia copiii pot merge acolo supravegheaţi. Legat de răspundere şi
cine decide, avem o hotărâre de consiliu local care interzice, motivând în
expunerea de motive că terenurile şi clădirile fac parte din domeniul public,
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iar Consiliul Local poate dispune asupra modului de exploatare după cu m
doreşte. Prin urmare, se interzice desfăşurarea activităţilor ce pot perturba
procesul de învăţământ, asta este expunerea de motive, nimic mai mult, din
2006 – 2007 când a fost adoptată hotărârea de consiliu local nr. 692 din 27
august. Al doilea lucru, noi nu venim să spunem haideţi să deschidem curtea
şcolii, am venit să spunem haideţi să lucrăm împreună, să găsim o formulă,
avem şi o propunere de regulament de hotărâre de consiliu local, nu este
perfectă, este perfectibilă, avem câteva sugestii, vrem să găsim o metodă
comună prin care să putem permite în siguranţă copiilor să folosească aceste
spaţii. Aceste spaţii la vară vor fi închise, nu numai după program, cât şi toată
vacanţa de vară. Vă daţi seama că vorbim despre 28 de spaţii în care 40.000
de copii ar putea să facă sport? 28 de spaţii ar însemna că fiecare spaţiu din
cele 28 ar trebui să… dacă facem o raţie, să fie folosite de cam 1400 de copii.
Vă imaginaţi un teren care are 20 de metri pe 10 metri şi pe care se joacă nu
1400, ci 140 de oameni? 10% din cei care a ar putea să-l folosească. Avem un
teren ca marcat ca teren de joacă, pe Tudor Vladimirescu, care se află între
două linii de cale ferată, spaţiu care nu este deloc iluminat. Aseară am vizitat
o parte din aceste locuri, cel din Parcul Tractorul nu este deloc iluminat, la
ora 8 încă nu este lumină afară, nu poţi să mergi decât nu ştiu, probabil să
bei, să te ascunzi de autorităţi. Vorbim despre răspundere, avem poliţie, avem
poliţie locală, care poate patrula din când în când prin zonă, la fel de bine se
poate consuma alcool, pot fi acte de vandalism şi în celelalte spaţii, nu numai
în spaţiile de joacă. Ori a spune nu deschidem un spaţiu pentru că poate fi
vandalizat, înseamnă că oricare alt spaţiu folosibil de către altcineva în oraşul
ăsta, poate fi vandalizat, sunt aceleaşi şanse. Dacă spunem că este un spaţiu
mai dosit, haideţi să facem o rută a Poliţiei Locale, care o dată la două-treicinci ore, şapte zile sau cât credem că este necesar, să patruleze pe acolo,
pentru asta sunt plătiţi oamenii ăştia…revin, avem o hotărâre de consiliu
local, haideţi să lucrăm împreună, găsim o metodă prin care aceste spaţii care
deja există, cele 28, să poată fi îmbunătăţite, trei terenuri de fotbal, din care
două sunt în noroi, dacă plouă este noroi, nu mai există nici gazon, sunt
tocite, iar la unul dintre ele poarta are 1,20 m înălţime, terenuri de baschet,
unde coşurile sunt la înălţimea 1,20 m şi se află la 1 metru şi jumătate unul de
celălalt, terenuri de baschet unde există diferenţe de nivel, borduri în faţa
coşului, despre asta vorbim, terenuri unde există două mese de ping-pong, la
dimensiunea de 2 metri pe 1 metru 20, impracticabile, asta le oferim copiilor,
şi în paralel spunem despre îmbunătăţirea calităţii vieţii urbane, despre
rating-ul de oraş, ne lăudăm că avem un oraş eco, verde, că suntem locul nr. 5
în topul destinaţiilor preferate pentru cei care se mută, dar îngrădim accesul
tinerilor la a face mişcare. Nu toţi îşi permit şi la fel de bine să facă lucrul
acesta contra cost, ori acolo se face, de regulă, de performanţă, cluburile
sportive care oferă servicii fac, de regulă, de performanţă…ne oferim
disponibilitatea de a găsi o metodă comună, nu pot spune că avem capacitatea
materială de a supraveghea aceste spaţii, însă cum vă spuneam, cine
supraveghează astăzi cele 28 de spaţii care au fost comunicate de către
Primăria Braşov ca şi spaţii de joacă pentru copii? Puteţi să-mi răspundeţi?
Cine le supraveghează? Poliţia Locală, Poliţia, adulţii….dacă ne uităm în alte
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oraşe, există primării care au bugetat fonduri pentru supraveghere, pentru acei
supraveghetori, sunt şcoli care îşi pot bugeta un număr de ore de pază, şi
folosesc o parte din aceste ore şi pentru a permite tinerilor accesul în curtea
şcolii. La fel de bine putem reglementa printr-o hotărâre de consiliu local
răspunderea şi a o transfera către părinţii care îşi lasă copiii acolo…”
Domnul Consilier Rusu Sebastian „Domnule Preşedinte,
haideţi să terminăm această polemică, să facă domnul în scris tot ceea ce îşi
doreşte, să nu uităm că e o şedinţă de consiliu local, puteţi să depuneţi la CIC
ceea ce doriţi, noi vom analiza şi vom reveni cu nişte răspunsuri, cred că ne
lungim inutil acum, haideţi să fim eficienţi, punctaţi ceea ce doriţi pe o
hârtie, depuneţi la CIC, analizăm şi fără nici o problemă! Mulţumesc!”
Domnul Primar - George Scripcaru „Hotărârea de consiliu
local la care faceţi referire să ştiţi că n-a fost dată aşa, a apărut dintr-o dată o
hotărâre de consiliu local că cineva n-a avut ce să facă. Hotărârea de consiliu
local a avut la bază tocmai sesizări şi reclamaţii, şi la solicitarea conducerilor
unităţilor de învăţământ care reclamă faptul că în incinta acestor mari unităţi
de învăţământ sunt mari probleme cu efecte foarte negative pentru unităţile
respective de învăţământ, şi atunci s-a încercat o gestionare a acestor situaţii
tocmai din acest punct de vedere, domnul Arnold spune foarte bine, pentru că
dumnealui a fost director de şcoală şi ştie ce înseamnă acest lucru, aşa că nu
îl luaţi aşa, să doarmă liniştit, pentru că un director de şcoală nu doarme
liniştit, pentru că el ar responsabilitatea şi a copiilor din cadrul şcolii, în
cursul zilei cât se derulează procesul de învăţământ, şi a patrimoniului pe care
îl are în administrare şi în responsabilitate, şi răspunde şi de bunurile
cuprinse în acel inventar, logistică, echipamente, şi alte asemenea lucruri care
sunt în responsabilitatea unui director de şcoală, şi un director să ştiţi că are
foarte mari responsabilităţi din acest punct de vedere, împreună cu membrii
consiliului de administraţie, care tocmai pentru asta a fost structurat, şi care
are în componenţă reprezentanţii autorităţilor, adică consilierii locali, care fac
parte din consiliile de administraţie, reprezentanţii profesorilor, directorul
şcolii şi reprezentanţii părinţilor. Dumnealor până la urmă pot să gestioneze
activitatea în incinta unei unităţi de învăţământ şi să decidă în acest sens. Nu
interpretaţi că au vrut în momentul respectiv directorii sau inspectoratul
şcolar sau unităţile de învăţământ ceva, şi Consiliul Local a spus altceva. A
venit tocmai în întâmpinarea solicitărilor de la unităţile de învăţământ care au
reclamat aceste probleme cu care se confruntau în timpul sau în cursul unei
zile sau în cursul săptămânii sau în perioadele active sau de pauză la şcoli. Şi
atunci s-au găsit soluţii în acest sens, pe care conducerea şcolii împreună cu
consiliul de administraţie le-au luat şi sunt activităţi în incinta unor unităţi de
învăţământ unde se derulează activităţi sportive sau cu care sunt… ce ştiu eu,
de agrement sau de altă natură, de mişcare, şi unde se întâmplă acest lucru
într-un mod organizat, într-un mod foarte bine coordonat. Se întâmplă acest
lucru, dacă e să luăm în atenţie unităţi de învăţământ. Sunt de acord că sunt
unităţi de învăţământ unde spaţiul permite acest lucru şi exemplu este Şaguna,
unde vedem cu toţii că în cursul zilei, sâmbătă, duminică, până spre seară,
târziu, oricine poate să intre, să facă mişcare sau să presteze anumite
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activităţi sportive acolo după bunul plac. Acolo unde este o situaţie de genul
acesta, sigur că putem să identificăm şi să facem acest lucru, pentru că
hotărârea de consiliu local chiar dacă este în vigoare astăzi nu interzice ca pe
teren la Şaguna să se întâmple ceea ce vedem astăzi, deşi este o hotărâre care
ne spune la ce făceaţi dumneavoastră referire. Dar acolo unde sunt unităţi de
învăţământ care au o infrastructură altfel decât la Şaguna sau ce ştiu eu, în
altă parte, la o altă locaţie, nu poţi să procedezi altfel şi să faci acest lucru,
dar e un subiect şi acesta care poate fi parcurs inventariat şi văzut unde şi
cum se poate face în acest sens ceva. Referitor la locurile de joacă, locurile de
joacă şi ceea ce se amplasează pe domeniul public în locaţiile în care sunt
astăzi asemenea locuri amenajate, pe domeniul public, aceste locuri de joacă
sunt confecţionate după un anumit standard, care este obligatoriu, aţi văzut că
a dispărut acele montaje din ţevi, metalice, şi cu elemente de genul acesta,
care într-adevăr prezenta un pericol, sau care puteau să producă efecte
negative, şi orice loc de joacă care se amplasează sau se confecţionează pe
raza Municipiului Braşov, răspunde acestor standarde, iar dacă din când în
când trebuie reparate, pentru că se distrug, pentru că asta este, se utilizează
într-un mod excesiv şi vedem câteodată că un loc dejoacă pentru copii de o
vârstă şcolară sunt utilizate de către persoane adulte care nu contează că acolo
nici nu încape în scaun, în leagăn, se urcă şi cu picioarele, mai mult mai
forţează lucrurile şi mai şi rup pe acolo, că au energie foarte multă, dar asta e
viaţa, le reparăm, le mai reparăm după aceea încă o dată sau le completăm sau
le modernizăm după caz. Aţi văzut că am răspuns necesităţilor şi pentru
persoanele vârstnice, acele echipamente de fitness care se montează pe
diferite locaţii în Municipiul Braşov şi de asemenea avem solicitări foarte
multe şi în acest sens urmează şi în acest an să completăm locaţiile care sunt
dotate cu asemenea aparatură pe raza Municipiului Braşov, în plus la
solicitarea tot a cetăţenilor şi consilierilor locali care… ştiţi bine, aţi venit
mulţi consilieri şi aţi solicitat să se întâmple acest lucru în zonele care nu au
această dotare şi am făcut-o şi pe baza solicitărilor făcute către doamnele sau
domnii consilieri sau de către persoane fizice, cetăţeni care au făcut acest
demers. Tema este interesantă, este de actualitate, acum nici nu trebuie să
exagerăm şi să spunem că unii vor ceva bun şi alţii nu vor ceva bun, vezi
Doamne că sunt negativişti. O să vedem, o să luăm şi noi acel tabel la care
faceţi referire, o să facem un inventar şi prin serviciul de specialitate din
cadrul Direcţiei Tehnice o să completăm sau o să facem ceea ce e de făcut
acolo unde spuneţi dumneavoastră sau acolo unde sunt anumite amplasamente
care… unde aţi constatat anumite neconcordanţe o să le adaptăm. Însă sunt
locaţii la care faceţi referire care nu fac parte din structura noastră de locuri
amenajate de către noi. Sunt mese sau anumite locaţii care pur şi simplu au
rămas acolo de foarte mult timp sau le-au lăsat unii după necesităţile proprii
sau pentru că aşa au dorit. Facem acest inventar şi vedem ce este de reglat din
punctul acesta de vedere şi o să le rezolvăm, în limita posibilităţilor, şi după
caz, pe fiecare amplasament în parte. Plus de asta, avem în plan, şi este pe
lista proiectelor din SIDU, ca în capătul cartierului Răcădău, la intersecţia
străzii Molidului, în spatele terminalului de la RAT, de la troleibuze de acolo,
şi poate că n-ar strica ca şi… ce ştiu eu, nu ştiu acum strategia, să vedem la
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R.A.T. ce se va derula acum din punct de vedere al infrastructurii, ca întreaga
zonă să o transformăm într-un loc de agrement care să conţină şi asemenea
elemente, mă refer la partea din faţă a barajului, acolo unde există o evaluare
făcută, ca şi amplasament, ca şi suprafaţă, am propus ca acest amplasament
să se amenajeze cu un specific de genul acesta. Adică dacă aveţi vreo
propunere sau vreo soluţie ca pe un amplasament sau altul sau oriunde pe raza
Municipiului Braşov să putem să amplasăm sau să luăm în calcul să amenajă m
aşa ceva, cu mare plăcere, adică nimeni nu respinge o asemenea propunere
dacă există din partea oricărui cetăţean sau a oricărui consilier sau inclusiv a
dumneavoastră…putem să gândim aceste lucruri şi să le amenajăm, după caz.”
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,
OPRICĂ FLORENTIN - ADRIAN

SECRETAR,
ADRIANA GORAN
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