ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCES - VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Braşov din data de
03 octombrie 2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 03 octombrie 2018, orele 14:00, 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 28 septembrie 2018.
Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana Goran face
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 25. Absentează
domnul Viceprimar Barabas Laszlo – motivat şi domnul consilier Duţu
Tudor - Alexandru.
Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru şi domnul
Viceprimar Mihai Costel.
Aprobarea ordinii de zi suplimentare
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară (un punct) şi se
aprobă cu 23 de voturi pentru şi 2 abţineri - domnul consilier Ungar
Arnold şi domnul consilier Macedonschi Cristian.
Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu 38 puncte, un punct retras şi se
aprobă cu unanimitate.
INTERPELĂRI
Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Intervenţia mea va avea
două părţi: prima parte se referă la o întrebare pe care i-o pun persoanei
care răspunde de legalitatea actelor, adică doamnei Secretar, şi vreau
să-mi confirme că art. 43, alin. 1, teza a doua, din Legea nr. 215 mai
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este în vigoare, că dacă îmi confirmă, atunci o să vă spun şi de ce şi ce
vreau să spun mai departe. Această teză a doua sună aşa: suplimentarea
ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi
amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii
consilierilor locali prezenţi. Deci de aici rezultă că trebuie să existe trei
condiţii cumulative, toate trei trebuie îndeplinite, şi atunci vreau să
întreb eu dacă…văd că în ultimul timp s-a luat un obicei, toată ziua
venim cu puncte suplimentare. De exemplu, punctul care este pe ordinea
de zi de astăzi, la care eu nu voi participa la vot, că e vorba de
învăţământ şi acolo ştiţi că nu pot eu vota, dar eu vorbesc de o chestie de
principiu, dacă nu este tocmai urgent, şi se poate amâna până la şedinţa
viitoare, atunci să nu mai venim cu puncte pe ordinea de zi care se pot
amâna, pentru că eu vă spun un lucru: la şedinţa trecută, eu am solicitat
domnului Primar, e drept că am uitat să-i reamintesc, că în şedinţă dânsul
a fost de acord, să acordăm titlul de cetăţean de onoare doamnei
ambasador a Israelului. N-am văzut proiectul pe ordinea de zi, acela ar fi
fost un punct urgent, pentru că doamna ambasador prin noiembrie la
sfârşit, dacă ţin bine minte, îşi încheie mandatul. Ăla era un punct
urgent, punctul acesta cu terenurile, nu ştiu dacă e un punct urgent dacă
cade bomba atomică pe Braşov, mai ales că vine iarna şi iarna pe terenul
ăla nu joacă nimeni. Solicitarea mea este adresată domnului Primar, care
dânsul va dispune, dânsul să stabilească dacă e urgent sau nu, că e treaba
dânsului, nu e a mea, dar eu în locul dânsului aş retrage acest punct de pe
ordinea de zi, aş cere punctul de vedere de la şcoli, de la inspectorat şi
de la mai ştiu eu ce persoane interesate. Pentru că noi aici nu suntem puşi
să hotărâm exact cum vine câte o asociaţie, cât de onorabilă este, că
asociaţiile toate sunt onorabile, din moment ce sunt înscrise în registrul
de la judecătorie. Noi nu trebuie să ţinem cont numai ce vrea o asociaţie,
noi trebuie să ţinem cont ce vrea comunitatea. Iar comunitatea formată
din şcoli este mult mai mare decât o asociaţie, şi atunci eu asta propun,
rămâne la latitudinea domnului Primar să dispună. Vă mulţumesc!”
Domnul Primar - George Scripcaru: „Doamna ambasador îşi
încheie mandatul la 01 ianuarie 2019, am discutat cu dumneaei lucrurile
astea şi alte lucruri care ţin de perioada de după, pentru că dumneaei are
o legătură cu oraşul cu care suntem noi înfrăţiţi, Richon LeZion, o să
facem lucrul acesta, ştiţi bine că şedinţa asta a fost anunţată în 26 tocmai
ca să ne întâlnim astăzi, într-o şedinţă ordinară, tocmai pentru că este
principalul punct care se referă la rectificarea de buget, şi ca să avem
apoi timp să facem etapele viitoare în ceea ce înseamnă rectificare de
buget.
A doua chestiune, punctul acesta nu este un punct suplimentar, este
practic o reaşezare a ceea ce a fost prezentat ieri în comisii, şi s-au
corelat practic două proiecte într-unul singur … este un punct pe ordinea
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de zi, din două am făcut unul, care să răspundă tuturor necesităţilor şi să
se încadreze şi din punct de vedere al altor aspecte procedurale. Deci nu
este un punct suplimentar, eu vă rog frumos să-l menţineţi pe ordinea de
zi astăzi, nu că ar fi o urgenţă, dar practic el vine şi reglează nişte lucruri
care sunt în neregulă astăzi. Nu exagerăm cu absolut nimic, din contră,
vrem să lămurim, să clarificăm nişte lucruri. S-a tot discutat, şi a fost şi
aici, în consiliul local nişte discuţii, în spaţiul public, că dumneavoastră,
consiliul local, primăria, sau noi ca şi entitate, am avea cumva o
reglementare în momentul de faţă, în sensul că există o hotărâre de
consiliu local care interzice ceva. Greşit! Nu există nici o hotărâre de
consiliu local care să interzică ceva în privinţa asta. Acea reglementare a
fost valabilă în 2007, care a fost revocată într-o anumită perioadă când
am reglementat situaţia cu sălile de sport din şcoli. Deci cine a tot
discutat şi a vânturat povestea asta, este o idee incorectă şi nu este
adevărată. Am considerat şi cred că este bine ca să reglăm acest lucru
prin această hotărâre de consiliu local, care practic stabileşte nişte
reguli, nişte condiţii şi nişte aspecte procedurale care dă posibilitatea
fiecărei entităţi de învăţământ, prin structura de conducere, numită
consiliul de administraţie împreună cu cei din conducerea executivă a
fiecărei unităţi de învăţământ, să stabilească după propria structură
decizională din fiecare şcoală, acolo unde este posibil şi de aplicat
asemenea lucru, să decidă. Pentru că în momentul de faţă se acreditează
ideea că Primăria, Consiliul Local, interzice ceva. Nu există nimic
nicăieri, o hotărâre în acest sens care să valideze acest lucru. Şi tocmai
plecând de la această situaţie, am gândit că este necesar să reglementăm
acest lucru şi în acest sens am înaintat şi au fost în comisie două proiecte
de hotărâri care în urma discuţiilor şi pe bună dreptate la ce aţi sesizat la
comisia juridică sau nu ştiu unde a fost discuţia, pe bună dreptate am
ţinut cont de ce aţi sugerat dumneavoastră şi am reformulat cele două
proiecte de hotărâre într-unul singur care să reglementeze aceste situaţii
din toate punctele de vedere.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Şi avem
punctul 32 care a fost retras”.
Domnul Primar - George Scripcaru: „Exact! În acest sens, deasta… eu înţeleg, dumneavoastră aveţi dreptate poate din punct de vedere
a ceea ce aţi întrebat la doamna Secretar, dar ca şi Ordonator, ca şi
Primar, care propun ordinea de zi, v-aş sugera să menţineţi acest punct
şi să-l votaţi ca atare aşa cum vi l-am propus, structurat, şi care eu cred
că este benefic din acest punct de vedere pentru toate părţile implicate,
mă refer la inspectorat, unitate de învăţământ, consiliu local, primărie”.
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Domnul Consilier - Macedonschi Cristian:„Bună ziua! Am primit
în ultima săptămână foarte multe solicitări şi întrebări din partea
cetăţenilor referitoare la strângerea de semnături pentru acest referendum
în Braşov şi cum au fost ele validate. Aş dori ca departamentul din cadrul
Primăriei, care a validat semnăturile la acea vreme, nu ştiu când au fost
exact, că n-am avut informaţia, în cadrul consiliului local, să aflăm şi
noi. Coaliţia pentru familie, câte semnături au strâns, câte au depus, câte
au fost validate, când au fost validate, ca să avem şi noi o transparenţă.
Al doilea punct, am citit ieri în ziar despre o alianţă a oraşelor
puternice, din Transilvania şi Banat, Cluj, Timişoara, Arad, Oradea. Cred
că este firesc să se alăture şi Braşovul, mai ales că Braşovul este un oraş
cu tradiţie transilvănean şi poate din Evul Mediu cel mai important oraş,
pentru că la noi era poarta de intrare în Europa încă de atunci, şi poate ar
trebui să facem demersurile respective, să unim axa estică, cu care ne-am
aliat, Bucureşti – Constanţa, cu asta vestică, care e naturală şi istorică
pentru noi, ca propunere, iar ca ultim punct o să mai am la punctele 3 şi
4 două amendamente şi doresc, fiindcă astăzi este ziua Germaniei, şi
Germania este cel mai important partener al României, atât economic, cât
şi politic, şi pentru Braşov constituie probabil… sau cei mai mulţi
investitori importanţi vin din Germania, să le dorim tuturor nemţilor care
au venit încoace şi au găsit Braşovul ca locaţie de investiţii, La mulţi
ani, şi natural, şi partenerilor noştri din oraşul Nürnberg. Vă mulţumesc
frumos!”
Domnul Primar - George Scripcaru: „Cu axa… este o părere pe
care o luăm ca atare, nici o problemă. Referitor la momentul când s-au
adunat acele liste, semnături, s-a urmat aceeaşi procedură care s-a aplicat
şi acum, în momentul de faţă, cu etapa ulterioară care s-a derulat acum.
Există o situaţie, şi dacă vorbim de transparenţă, dacă aţi fi solicitat, vi
se dădeau, faptul că solicitaţi acum… la momentul respectiv au fost 45
de dosare cu liste de susţinători, cu 13.446 de semnături de susţinători în
total, din care 12.505 au fost validate, 941 s-a constatat că nu sunt în
regulă. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi acum… la mine vin… eu le
direcţionez la Serviciul de Evidenţa Populaţiei, personalul de acolo s-a
apucat şi a verificat fiecare listă în parte şi din totalul listelor s-a
constatat un număr de semnături care nu au fost în regulă şi care au fost
eliminate.
La mulţi ani pentru Germania!”
Domnul Consilier - Şovăială Şerban: „Două probleme vreau să
ridic şi eu astăzi, prima este o problemă împuţită la propriu, se referă la
străzile Fântâniţei şi Pajiştei din Schei, unde, de nişte ani buni, de câte
ori vine frigul, ies nişte mirosuri pestilenţiale din canale. Nu ştiu exact
care poate fi problema, bănuiesc că apa menajeră, fiind caldă, se evaporă
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mai uşor când e frig afară, dar poate cineva de la Compania Apa să
găsească o soluţie să astupe găurile, nu ştiu, miroase înfiorător în
Schei…”
Domnul Consilier - Şovăială Şerban: „…Iar partea a doua, domnul
Primar, se referă la Calea Făgăraşului, am fost de faţă când aţi avut o
discuţie cu dl. Drăgoi referitoare la amplasarea unui refugiu în mijlocul
străzii, acolo unde e trecerea de pietoni de la gara Bartolomeu.…”
Domnul Primar - George Scripcaru precizează că nu Primăria se
ocupă de canalizare, aceasta este treaba Companiei Apa.
D-ra Consilier – Crivineanu Alexandra: “…Interpelarea mea
vizează situaţia de la Teatrul Sică Alexandrescu, ştim cu toţii că în luna
mai s-a încheiat şi ultimul proces al celor care au fost concediaţi, am
dori, dacă am putea primi din partea executivului sau a domnului director
o situaţie cu privire la ce bani s-au acordat, am înţeles că s-au solicitat şi
nişte despăgubiri, s-au acordat şi nişte salarii retroactiv, nu ştim nimic,
am aflat din presă, cred că ar fi frumos ca toţi colegii consilieri să aibă o
informare cu privire la situaţia teatrului…”
Domnul Primar - George Scripcaru: „Comisia de cultură, vă
duceţi, vă prezentaţi, cu toate datele”.
Domnul Consilier - Marius Bunghiuz: „…În ultima şedinţă de
consiliu local am făcut o interpelare cu privire la cererea Mitropoliei
Ardealului pentru construirea unui paraclis pe Tâmpa. Aş vrea să ştiu în
ce stadiu se află în Primărie această cerere a Mitropoliei?”
Domnul Primar - George Scripcaru: „Este un parcurs care trebuie
să fie făcut la departamentele de specialitate, e o chestiune un pic mai…
nu e aşa de simplu, deşi la prima vedere poate să fie aşa, însă este o
chestiune de natură procedurală care trebuie să fie parcursă şi o să… nu
ştiu ce să vă spun acum, până o să primesc şi eu un punct de vedere de la
departamentele de specialitate, e un pic mai sensibil acolo, muntele
Tâmpa este o arie protejată, de asta încercăm să găsim o soluţie, pe care
să o prezentăm după aceea solicitantului cât mai repede posibil”.
Doamna Consilier – Ţop Ferghete Carmen Floriana: „… Ştim cu
toţii că sâmbătă şi duminică se desfăşoară referendumul, şi cum noi,
reprezentanţii Partidului Naţional Liberal, invităm cetăţenii la vot, aş
vrea să vă întreb, executivul Primăriei, cam cum se stă cu organizarea
secţiilor de votare din punct de vedere material…”
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Domnul Primar - George Scripcaru: „Doamna Secretar este cea
care gestionează, să zic aşa, din punct de vedere al comisiei constituite la
nivelul Municipiului, dar din punct de vedere tehnic bănuiesc că ştiţi sau
aţi aflat, dacă nu, aflaţi acum, şi e bine că putem să spunem lucrul acesta
acum, datorită faptului că în două unităţi de învăţământ unde figurau
secţii de votare la fiecare tip de alegeri, în Răcădău şi pe Calea
Bucureşti, mă refer la Colegiul Naţional de Informatică Grigore Moisil şi
la Şcoala 4, de pe Jepilor, unde se derulează lucrări de reparaţii, sunt
două investiţii care în momentul de faţă sunt într-un proces de lucru, am
fost nevoiţi să relocăm secţiile de votare de la şcolile respective, la
Şcoala 4, la Moisil, am găsit o soluţie în incintă, secţiile de votare de la
Şcoala 4, de pe Jepilor, au fost translatate la Şcoala 25, tot în Cartierul
Răcădău şi la Liceul de Arte Plastice. ..şi vă rog frumos să informaţi,
dacă aveţi posibilitatea, că pot să participe la referendum la Şcoala nr.
25, la Liceul de Arte Plastice, ca şi soluţie pe care am identificat-o
împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă şi am făcut toţi paşii
necesari în acest sens şi din acest punct de vedere, dacă tot discutăm de
Referendum, cred că Referendumul este un lucru care se uzitează şi în
alte ţări şi în toată lumea, atunci când populaţia trebuie să-şi exprime un
punct de vedere, lucru pe care şi populaţia din România poate să-l facă şi
mai ales cei din Braşov, pentru că lor ne adresăm, să mergem să ne
exprimăm o părere, cred că este firesc acest lucru şi pe această cale, dacă
pot să spun aşa, să avem un punct de vedere sau o reacţie publică ca şi
mesaj pentru cetăţenii Municipiului Braşov. Şi dacă sunteţi de acord şi
dumneavoastră, cred că ar fi bine să o faceţi şi dumneavoastră fiecare în
felul lui, ca şi consilier local ales de către aceeaşi cetăţeni care pot să
facă acelaşi lucru sâmbătă şi duminică”.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
Punctul 1 (39)
Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de desfăşurare a
altor activităţi decât cele prevăzute în programa şcolară, potrivit
specificului din incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de
stat din Municipiul Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4, şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere - domnul Şovăiala
Şerban, iar domnul consilier Ungar Arnold nu participa la vot.
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ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ
PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea
Municipiului Braşov - octombrie 2018.

rectificării

bugetului

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe
anul 2018 în sumă de 454.690,82 mii lei la partea de venituri şi 804.390,45
mii lei la partea de cheltuieli, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 442.736
mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 491.936 mii lei.
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 26.01.2018
republicată conform H.C.L. nr. 520 din 26.09.2018 privind încheierea
execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2017 şi
utilizarea excedentului bugetar în anul 2018, excedentul secţiunii de
funcţionare este de 49.200 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de
11.954,82 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 312.454,45 mii lei.
Conform H.C.L. nr. 5 din 26.01.2018 republicată conform H.C.L.
nr. 520 din 26.09.2018, excedentul secţiunii de dezvoltare este de
300.499,63 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole,
subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(Rezultatul votului:unanimitate)

„Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii în sumă de 158.684,00 mii lei la partea de
venituri şi în sumă de 171.110,69 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de
134.013,00 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 145.823,07 mii lei;
Excedentul secţiunii de funcţionare la 31.12.2017, conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 26.01.2018 privind utilizarea
excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2017 din
bugetul Municipiului Braşov, este de 11.810,07 mii lei, cuprins la partea
de cheltuieli.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 24.671
mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 25.287,62 mii lei;
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Excedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2017, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 6 din 26.01.2018, este de 616,62 mii lei, cuprins la
partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi
alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(Rezultatul votului:unanimitate)

„Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2018 rămâne la nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
81 din 09.02.2018.
(Rezultatul votului:unanimitate)

„Art. 4. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor
şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul
Municipiului Braşov, pe anul 2018, astfel:
Municipiul Braşov
- anexa nr.
3.01.
Direcţia Fiscală Braşov
- anexa nr.
4.01.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov
- anexa nr. 5.01.
Poliţia Locală Braşov
- anexa nr.
6.01.
Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov
- anexa
nr. 7.01.
Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov
- anexa
nr. 8.01.
Filarmonica „Gheorghe Dima” Braşov
- anexa nr.
9.01.
Teatrul pentru copii “Arlechino” Braşov
- anexa
nr. 10.01.
Direcţia de Asistenţă Socială Braşov
anexa nr. 11.01. - 11.02.
Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov
- anexa
nr. 12.01.
Grădina Zoologică Braşov
- anexa nr.
13.01.
Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov
- anexa
nr. 14.01.
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Serviciul Public Local de Termoficare Braşov
- anexa
nr. 15.01.
Serviciul Public Local Salvamont Agrement şi Parching Braşov
- anexa nr. 16.01. - 16.03.
Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov
- anexa nr.
17.01.
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Braşov
- anexa
nr. 18.01.
Grădiniţa cu program normal nr. 4 Braşov
- anexa
nr. 19.01.
Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Braşov
anexa nr. 20.01.
Grădiniţa cu program prelungit nr.8 Braşov
- anexa
nr. 21.01.
Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 Braşov
anexa nr. 22.01.
Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10 Braşov - anexa
nr. 23.01.
Grădiniţa cu program prelungit “Căsuţa Bucuriei” nr. 11 Braşov anexa nr. 24.01.
Grădiniţa cu program prelungit “Martinică” nr. 17 Braşov
anexa nr. 25.01.
Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Braşov
- anexa
nr. 26.01.
Grădiniţa cu program prelungit “Dinţişorii de lapte” nr. 23 Braşov anexa nr. 27.01.
Grădiniţa cu program prelungit “Lumea copiilor” nr. 25 Braşov anexa nr. 28.01.
Grădiniţa cu program prelungit “Junior” nr. 26 Braşov
- anexa
nr. 29.01.
Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 Braşov
- anexa
nr. 30.01.
Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov
- anexa
nr. 31.01.
Grădiniţa cu program prelungit nr. 34 Braşov
- anexa
nr. 32.01.
Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Braşov
- anexa
nr. 33.01.
Şcoala Gimnazială nr. 2 “Diaconu Coresi” Braşov
anexa nr. 34.01.
Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov
- anexa nr.
35.01.
Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov
- anexa nr.
36.01.
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Şcoala Gimnazială nr. 9 “Nicolae Orghidan” Braşov
- anexa
nr. 37.01.
Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov
- anexa nr.
38.01.
Şcoala Gimnazială nr. 14 Braşov
- anexa nr.
39.01.
Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov
- anexa nr.
40.01.
Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov
- anexa nr.
41.01.
Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov
- anexa nr.
42.01.
Colegiul Naţional Andrei Şaguna Braşov
- anexa nr.
43.01. - 43.02.
Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă Braşov
- anexa
nr. 44.01.
Colegiul Naţional Unirea Braşov
- anexa nr.
45.01.
Colegiul Naţional “Aprily Lajos“ Braşov
- anexa
nr. 46.01.
Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Braşov
- anexa
nr. 47.01.
Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov
- anexa nr.
48.01. - 48.02.
Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleţ” Braşov - anexa nr.
49.01. - 49.02.
Colegiul „Nicolae Titulescu” Braşov
- anexa
nr. 50.01.
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov
- anexa
nr. 51.01.
Liceul „Andrei Mureşanu “ Braşov
- anexa
nr. 52.01.
Liceul Vocaţional de Muzică “Tudor Ciortea” Braşov
- anexa
nr. 53.01.
Liceul Vocaţional de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” Braşov anexa nr. 54.01.
Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov
anexa nr. 55.01.
Liceul Teoretic „Johannes Honterus” Braşov
anexa nr. 56.01.
Liceul cu Program Sportiv Braşov
- anexa
nr. 57.01.
(Rezultatul votului:unanimitate)
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„Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului
Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 58.01. - 58.04., care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(Rezultatul votului:unanimitate)

Art. 6. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii
finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 59,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(Rezultatul votului:unanimitate)

„Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2018.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1,

5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre aprobarea tarifelor de acces la transportul pe
cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2018 - 2019.
Domnul Consilier - Şovăială Şerban: „… Şi în urmă cu un an, şi
în urmă doi ani am propus, am sugerat introducerea unor cartele de sezon şi
introducerea unor cartele pentru seniori…constat cu surprindere următoarele
lucruri: toate cheltuielile de întreţinere a domeniului schiabil din Poiană
cad în sarcina Primăriei şi toate beneficiile se duc la Ana Hotels. Adunând
exclusiv cheltuielile din anexa 6, de întreţinere a domeniului schiabil, adică
a pârtiilor şi tot ce ţine de ele, am ajuns la 3 milioane 250 de mii de lei, fără
să adaug energia electrică, pentru că e greu să ştiu care se referă la
transportul pe cablu din timpul iernii şi care nu. Iar taxa pe care o încasăm
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de la Ana Hotels pentru folosirea pârtiilor în Poiană e de 1 milion 487 de
mii de lei. Cu alte cuvinte, Primăria face cadou unei alte firme diferenţa de
cheltuieli. Sigur, o parte din schiori folosesc şi pârtiile aferente celor două
telescaune ale Primăriei, dar raportul mi se pare cel puţin ciudat. După care,
în raportul de specialitate se mai spune aşa: ni se explică de ce trebuie să
creştem tarifele, că în clipa asta avem un profit de 133 de mii de lei, la o
investiţie de 32 de milioane, Primăria are un profit de 133 de mii de lei pe
an. Şi ni se spune ca vor creşte cheltuielile, pe lângă cele de acum, cu încă
476 de mii de lei, care sunt cele două maşini automate de eliberare
cartele…Având în vedere că încasările firmei Ana Hotels sunt în raport de 3
la 1 de pe urma cartelelor, mi s-ar părea normal ca şi achiziţia celor două
maşini să o împărţim tot în raport de 3 la 1, nu noi plătim tot şi alţii
beneficiază. Având în vedere faptul că oricum Poiana este mai scumpă decât
orice domeniu schiabil comparabil din Austria, eu o să votez împotriva
majorării tarifelor, pentru că nu văd de ce se justifică, cum se justifică. Vă
mulţumesc! Şi continui să insist să găsim o soluţie cu cartelele de seniori şi
cartelele de sezon. Domnul Primar, în Austria pe un domeniu schiabil de
patru ori cât Poiana, un copil plăteşte pe o cartelă de sezon 253 de Euro, pe
Mölltaler Gletscher. Asta însemnă cât? Vreo 1200 de lei. În România,
acelaşi copil, pe o cartelă de zece zile plăteşte 600 de lei, adică 150 de
Euro. Dacă schiază tot sezonul, ajungem la un preţ imens…”
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian: „Eu am un punct pe
care l-am discutat şi în comisii, dar n-am ajuns la un rezultat şi de-aia aş
vrea să fac un apel şi în şedinţa de consiliu, e vorba de sportivii de
performanţă. Avem nişte gratuităţi pentru Corona, ce mi se pare normal, că
este clubul finanţat de Consiliul Local, dar eu zic că toţi sportivii de
performanţă, care sunt şi în alte cluburi, trebuie să fie la fel şi în faţa legii
şi în faţa costurilor. Am vorbit cu domnul Secretar General Puiu Gaşpar de
la Federaţia de Schi, care mi-a zis că toate cluburile sportive şcolare care
fac performanţă n-au nici un fel de susţinere, şi atunci aş dori să se ia
legătura cu domnul Gaşpar şi cu Preşedintele Federaţiei, ca să vedem cum
putem să-i ajutăm, noi vrem mai multă performanţă, ne cade muntele pe noi,
vorba colegului meu Şerban Şovăială, ne dorim ca copiii să facă sport, să
avem performanţe naţionale şi internaţionale mai multe, şi atunci ar trebui
să le venim şi în ajutor. Mi-a zis şi de Clubul Dinamo, şi de Braşovia, dar
cred că aici ar trebui să avem o discuţie, să vedem cum putem să le venim
în întâmpinare, pentru tineri, şi mai zicea şi de sportivii de performanţă,
care majoritatea sunt braşoveni şi se antrenează pentru concursurile
internaţionale, la fel nici ei nu au nici un fel de susţinere până acum. Este
un apel ca să susţinem sportul montan şi să fim atractivi şi din punctul
acesta de vedere, fiindcă ei sunt ambasadorii noştri. Mulţumesc frumos!”
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Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Deci cum le-a interpretat
dânsul, reiese că Municipiul Braşov este în pierdere pentru că are nişte
contracte defavorabile. Eu aş ruga serviciul de specialitate până la şedinţa
viitoare, că tot ce a vorbit dânsul rămâne înregistrat, să ne dea un răspuns,
dacă domnul Şovăială cu interpretarea lui, are dreptate, atunci nu e bine,
dacă nu are dreptate, să ne convingeţi că nu are dreptate. Că se poate reveni
asupra hotărârii. Eu astăzi votez hotărârea, de exemplu, dar dacă domnul
Şovăială aş şti că are dreptate, n-aş mai vota-o”.
Domnul Primar - George Scripcaru: „…Noi am prezentat în
comisia de buget şi am solicitat comisiei de buget, care a avut două întâlniri
pe tema asta, după ce am prezentat prima structură de proiect, comisia de
buget a solicitat încă o întâlnire care să fie şi a avut loc această întâlnire,
detaliată, şi în care să intrăm în amănunt, să spun aşa, din punct de vedere
al detaliilor economice, raportate la 2016 – 2017, 2017 – 2018, adică să
corelăm toate aceste lucruri, pentru că noi am propus în aceste proiecte de
hotărâri nişte majorări, nişte corelări, să spun aşa, din punct de vedere al
unor tarife, tocmai să aducem cumva situaţia la zi, ţinând cont de faptul că
atunci când am cumpărat tunurile de zăpadă nu le-am cumpărat cu Copos
împreună, le-am cumpărat tot noi, şi nu aveam cum să facem lucrul acesta,
pentru că este o achiziţie proprie şi nu poţi s-o faci pe bucăţele cu încă unii
sau cu încă alţii. Aşa este şi acum, cu aceste echipamente, le cumpărăm tot
noi, ca să rezolvăm o anumită situaţie … să montăm în parcarea din Poiana
de Jos acele echipamente, ca să nu mai stea lumea la coadă în perioada de
iarnă, şi atunci când vine cu maşina, aici, în parcare, să poată să-şi cumpere
cartela de aici, de jos, din parcare, şi după aceea …acela care parchează în
Poiană, să aibă transportul gratuit cu autobuzul care face legătura dintre
Poiana de jos cu partea de sus. Sunt nişte lucruri care au o logică, au o
legătură, toate lucrurile aste care sunt propuse acolo sunt corelate, sunt
justificate, sunt argumentate, suntem într-o situaţie care ne-a adus astăzi, în
momentul de faţă, aşa cum constatăm cu toţii, nu Primăria Braşov, nu
Consiliul Local Braşov i-a vândut lui Ana Teleferic tot transportul de cablu
în România sau o mare parte din transportul pe cablu în România, acum zeci
de ani, nu Municipiul Braşov a avut vreun rol în povestea asta, suntem întro situaţie în care un operator privat are un patrimoniu, are o logistică pe
care o deţine în proprietate şi proprietatea cred că trebuie respectată în
momentul de faţă, iar noi nu am făcut decât să ne corelăm din punct de
vedere al unor aspecte investiţionale pe care ştiţi bine că le-am făcut, le
gestionăm, le întreţinem şi pe care le exploatăm cât se poate de bine în
momentul de faţă. Nu facem decât să armonizăm nişte lucruri, să corelăm
nişte aspecte de natură economică şi financiară, în aşa fel încât să
răspundem acestor necesităţi pentru cei care utilizează acest domeniu
schiabil, şi în acelaşi timp să asigurăm şi anumite facilităţi, aşa cum am
expus în proiectul de hotărâre, pentru categorii de persoane care utilizează
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şi care sunt susţinute de către municipalitate. Acum noi trebuie să ne şi
hotărâm, că pe de o parte vrem să fim foarte profitabili, dar pe de altă parte
toată lumea cere facilităţi, facilităţi, dacă se poate şi pentru copiii de
grădiniţă să asigurăm facilităţi … nu vreau acum să detaliez lucruri care ţin
de aspectele financiar contabile, la următorul punct aveţi acolo o creştere de
tarif care impune un procent din ceea ce încasează Ana Teleferic, să revină
Municipiului Braşov, deci procentul creşte, şi noi prin această creştere de
tarife pe care o facem acum practic aducem bani într-un procent mai mare
faţă de ce a fost până acum, în bugetul Municipiului Braşov. Practic am
găsit o soluţie, şi astăzi suntem într-o situaţie altfel decât la Sinaia, unde
ştiţi bine că sunt probleme când se utilizează două cartele, două sisteme
diferite, e o întreagă problemă acolo. Noi am găsit o soluţie benefică, în
aşa fel încât să răspundem unor necesităţi şi să fie un lucru funcţional. Şi
aceste corelări de tarife au la bază şi anumite investiţii care s-au făcut de
către noi şi sunt justificate, pentru că dacă ne raportăm la ce a fost până
acum, sunt totuşi câţiva ani de zile de când am rămas în aceeaşi situaţie din
punct de vedere al aspectului tarifar. Sigur că ar trebui să punem în discuţie
cum ar fi bine să extindem domeniul schiabil din Postăvarul spre Râşnov, cu
instalaţiile şi cu pârtiile care să lege cele două puncte, adică sunt în plan şi
există o investiţie care să traverseze Poiana de jos, DN 1 care se duce spre
Râşnov să fie traversat şi să creăm o legătură cu capătul de la pârtia
respectivă, în aşa fel, încât să nu mai utilizeze foarte mulţi instalaţiile lui
Ana Teleferic, să le utilizeze direct pe ale Municipalităţii, şi atunci sigur că
acele venituri, datorită acestor investiţii care ar fi bine să le avem în vedere
să le facem, ele sunt cumva luate în calcul şi în acest mod vor utiliza mai
mulţi instalaţiile municipalităţii şi vor deconta şi vor plăti acele puncte de
acces municipalităţii şi atunci nu trebuie să mai împărţim nimic cu Ana
Teleferic care are instalaţiile care sunt în momentul de faţă proprietate şi
domeniul schiabil este al municipalităţii, dar din ce încasează Ana
Teleferic, o cotă parte din acel punct de la instalaţiile de acces se întoarce
înapoi în conturile Municipiului Braşov. Ca să-i răspund domnului Ungar,
domnul Şovăială nu are dreptate”.
Domnul Consilier - Şovăială Şerban: ”…Eu n-am criticat ceea ce
a făcut Primăria, e foarte bine ce aţi făcut, domeniul schiabil se dezvoltă, e
bine că se iau acele maşini de dat cartele automat, ideea este… probabil că
n-am fost suficient de clar în exprimare, părerea mea este că dl. Copos
plăteşte prea puţin pentru cât foloseşte. În 2016 – 2017 taxa lui a fost la
nivel de 9,58% din încasări, în 2017 – 2018 a scăzut la 9,23, asta pe fondul
faptului că au crescut numărul de utilizatori care au mers pe instalaţiile
Primăriei, e bine. Asta e o bătălie care există în toată lumea, între cei care
fac zăpadă şi cei care încasează banii. Nu e numai la noi, dar poate ar trebui
să fie un pic mai incisivi, să-l stoarcem pe domnul Copos mai tare, asta
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vreau să sugerez, adică să nu-i stoarcem pe cei care merg la schi, ci pe cel
care are profiturile de bază. Vă mulţumesc!”
Domnul Primar - George Scripcaru: „….am încercat să fim foarte
eficienţi din punctul acesta de vedere şi nu suntem în situaţia în care să nu
ne apărăm interesele, pentru Municipiul Braşov”.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4, 5, 6 şi 7, iar în urma
votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru, 1 abţinere - domnul consilier
Toro Tamas şi 2 voturi împotrivă - domnul consilier Şovăială Şerban şi
domnul consilier Macedonschi Cristian.

PUNCTUL 4
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a
domeniului schiabil din Poiana Brasov pentru sezonul 2018 - 2019.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare
dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect
exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana
Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4, 5, 6 şi 7, iar în urma
votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri - domnul consilier
Macedonschi Cristian si domnul consilier Şovăiala Şerban.

PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor acordate la
transportul pe cablu din Poiana Brasov in sezonul de iarna 2018 2019.
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D-ra Consilier – Crivineanu Alexandra: „Grupul de consilieri
P.S.D. propune ca elevii cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani, domiciliaţi
în Braşov, să beneficieze de o reducere cu 20% la transportul pe cablu.
Cei între 6 şi 12 sunt deja reglementaţi, sunt cuprinşi, şi aş propune să se
supună la vot amendamentul nostru. Mulţumesc!”
Domnul Primar - George Scripcaru: „.. Din punctul acesta de
vedere, când o să ajungem la final, să tragem linie, sigur că în cifre şi în
sume lucrurile figurează într–un fel, dar când mai adaugi şi altele pe care
le-ai propus, apar pe minus, din punctul acesta de vedere. Toată
chestiunea e de natură contabilă, eu v-am propus un proiect pe ordinea de
zi, aşa cum este structurat, e ca şi la rectificarea de buget, lucrurile astea
nu se fac în şedinţă, în plen… pentru că o facilitate înseamnă, de fapt, o
sumă, până la urma urmei…”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian adaugă că
acesta are efect asupra bugetului.
Domnul Preşedinte o întreabă pe domnişoara consilier, dacă
grupul P.S.D. are reprezentanţi în comisia 1, 4, 5 şi 6 şi dacă aceşti
reprezentanţi au fost la şedinţele de ieri, ale comisiilor 1, 4, 5 şi 6”.
Domnişoara Consilier – Crivineanu Alexandra răspunde
afirmativ.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian întreabă dacă
atunci s-au abţinut şi ce s-a întâmplat la acel punct, iar domnişoara
consilier precizează că decizia s-a luat astăzi.
Domnul Primar - George Scripcaru: „Vă rog frumos să votaţi
proiectul de hotărâre aşa cum v-a fost înaintat, pentru că toate lucrurile
astea au legătură cu celelalte proiecte, deci lucrurile sunt foarte legate şi
foarte structurate din acest punct de vedere, şi atunci dacă mergem pe
lucrurile astea, atunci trebuie să anulăm toate celelalte şi s-o luăm de la
capăt, ca să mai facem încă o tură, să zic aşa, de la cap la coadă, şi
atunci, din punctul acesta de vedere, eu nu cred că este o soluţie, pentru
că iarna bate la uşă. Mai ales că o să venim în şedinţa următoare, apropo
de ce spuneam, n-am vrut să intru în detalii cu domnul consilier, dar dacă
tot… eu încerc să vă aduc argumente, Federaţia Română de Schi este
prinsă în calendarul FIS, cu o competiţie care a fost preluată de către
România şi este în calendarul internaţional, pe 5 ani de zile, la o
categorie de juniori, să zic aşa, juniori tineret, pentru o competiţie
internaţională în Poiana Braşov. Noi suntem coorganizatori, suntem
împreună cu Federaţia Internaţională, cu Federaţia Română de Schi şi
Biatlon, parte în acest proiect, în această competiţie, care se va desfăşura
în februarie, anul viitor, în Poiana Braşov. O săptămână, tronsoanele de
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trasee de schi din Poiana Braşov vor fi blocate, din toate punctele de
vedere ca şi utilizare de către cei care doresc sau utilizează de obicei
acest lucru, începând cu organizarea, cu pregătirea, cu încadrarea în
criteriile prevăzute de Federaţia Internaţională a tronsonului, cu
organizarea acestei competiţii, şi din estimările pe care le-am făcut noi
pe baza datelor care ni le-au lucrat colegii de la administraţia domeniului
schiabil, calculele arată că noi nu vom încasa 105000 Euro, care ne revin
nouă, prin faptul că acele tronsoane şi acea perioadă este afectată de
această competiţie internaţională care se va desfăşura în România în
Poiana Braşov, cu sportivi din multe ţări. Deci noi acolo nu dăm bani,
dar nu vom mai încasa ce ne revine nouă din totalul acesta şi trebuie să
ne lămurim ce vrem să facem… Aici domeniul schiabil este şi acesta o
activitate care trebuie susţinută şi care trebuie să facă venituri, pentru că
începând cu apa din lacul de sus, din Poiană, cu energia electrică, cu
întreţinerea, cu salariile, cu cheltuielile, care sunt obligaţia noastră, la
ceea ce ne revine nouă, trebuie să fie susţinută, dacă vrem să
subvenţionăm, putem să facem lucrul acesta, dar ajungem să alocăm o
subvenţie, ca şi la transport, sau ca la altă activitate în Municipiul
Braşov, ca să punem bani din altă parte, ca să subvenţionăm această
activitate. Aşa că din punctul meu de vedere, vă rog frumos să ţineţi cont
de lucrurile astea şi să acceptaţi propunerile pe care vi le-am făcut, care
au fost discutate în două şedinţe succesive, una vineri şi una luni
dimineaţă cu comisia de buget, unde au cerut toate datele din punct de
vedere financiar contabil, de profitabilitate, de cheltuială, de justificare,
de analiză care a fost făcută, şi care sunt documente, un metru cub de
înscrisuri care au stat la baza analizei comisiei de buget şi serviciul
contabilitate, direcţia economică, a stat la dispoziţia comisiei economice
cât timp a fost necesară, ca să detalieze aceste lucruri, şi la a doua
şedinţă a fost prezent şi Ana Teleferic, prin reprezentant, care nu a fost
de acord şi ei au avut un alt punct de vedere pe care l-am primit, ca
tarifele şi celelalte justificări care au stat la baza proiectelor de hotărâre
să fie altfel. Noi am venit şi am propus mai mult, tocmai pentru că este în
favoarea municipiului, şi comisia a mers pe propunerea pe care am
înaintat-o noi şi nu pe propunerea şi punctul de vedere pe care le-a
înaintat Ana Teleferic”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:
„Pentru că procedural trebuie să supun acest amendament, vă spun
că trebuia să-l faceţi în scris şi să ne prezentaţi fundamentarea şi
impactul economic, şi să ne spuneţi şi nouă cum aţi ajuns la 20% şi de ce
nu 15 şi de ce nu 25 sau 50? Aşteptăm fundamentarea dumneavoastră, vă
rog frumos, veţi cuvântul, care este impactul economic şi ce
fundamentare aveţi?”
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Domnişoara Consilier – Crivineanu Alexandra informează că îşi
retrage amendamentul şi va prezenta data viitoare, această fundamentare.
Proiectul de hotărâre
Comisia 1, 4, 5 şi 6,
pentru şi 2 abţineri
consilier Macedonschi

a fost avizat în forma înaintată de Primar, de
iar în urma votului a fost aprobat cu 23 voturi
- domnul consilier Şovăială Şerban şi domnul
Cristian.
PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
repartizarea
şi
închirierea
locuinţelor
sociale
aparţinând
Municipiului Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Serviciului Asistenţă Medicală în Unităţi de
Învăţământ.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1,

4 si 5, iar în urma

PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei
imobilului situat în Braşov, str. Tiberiu Brediceanu nr. 3 din spaţiu
cu altă destinaţie în spaţiu de locuit.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt
R.A., pe anul 2018.
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1,5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanţă
ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. estimaţi pe anul
2018, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2018.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi reprezentând
produse secundare aferente posibilităţii anului 2018 şi a preţurilor de
pornire la licitaţie pentru partizile de masă lemnoasă ce pot fi
valorificate la licitaţie, din fondul forestier proprietate publică a
Municipiului Braşov în anul 2018.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 13
Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional
de Operă, Operetă şi Balet - ediţia a XVI-a, la Braşov, în perioada 6
octombrie - 3 noiembrie 2018.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare
între Ministerul Mediului, Judeţul Braşov - Consiliul Judeţean
Braşov, Municipiul Braşov - Consiliul Local al Municipiului Braşov şi
Instituţia Prefectului Judeţului Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 7, iar în urma
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PUNCTUL 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de proiecte prioritare
ale Municipiului Braşov pentru perioada 2019 - 2023.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1,

5 şi 7, iar în urma

PUNCTUL 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
legate de proiectul “Braşov - Capitala tineretului din România”.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4, 5 şi 7, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate (domnul consilier Achim Silviu nu
participă la vot).
PUNCTUL 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
necesare si a acordului de parteneriat pentru proiectul “Construire
Creşă în Braşov, str. Apollo. f.n.”
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1,

4 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 18
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului cadru de
colaborare între Municipiul Braşov şi Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 şi 5, iar în urma votului
a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 19
Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei Municipiului
Braşov pentru proiectul derulat de Compania Apa Braşov S.A.,
“Fazarea proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi
canalizare în judeţul Braşov/regiunea Centru/România”.
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 20
Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului şi a Caietului de
sarcini privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane
prin curse regulate pentru unităţile administrativ - teritoriale
membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a
Transportului Public Braşov şi aprobarea proiectului Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători,
prin curse regulate.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local,
prin
concesiune,
în
Municipiul
Braşov
nr.
190/102321/29.12.2016, încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea
RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 603/22.12.2016.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 22
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului
Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism pentru
„Modificare parţială P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 548/2006”, iniţiat
de KRONSTADT RESIDENCE S.R.L.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 2 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 23
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie
autentificată sub nr. 4146/2018 şi trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului donat de Coteanu Florian şi
Coteanu Valerica.
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1,

3 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 24
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie
autentificată sub nr. 4147/2018 şi trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului donat de Avram George-Doru.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 25
Proiect de
autentificată
Municipiului
şi Grădinaru

hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie
sub nr. 4233/2018 şi trecerea în domeniul public al
Braşov, a terenului donat de Grădinaru Valeriu-Cosmin
Simona-Maria.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 26
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie
autentificată sub nr. 1779/2018 şi trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului donat de Bufneru Mugurel-Georgel
şi Bufneru Mihaela-Iuliana.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma

PUNCTUL 27
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie
autentificată sub nr. 1561/2017 şi trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului donat de Juncu Gheorghiţă Marius
şi Copciac Carla-Daniela.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 3 şi 5, iar în urma
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PUNCTUL 28
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 144583 Braşov,
nr. cad. 144583.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 29
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi
valorificării, a mijloacelor fixe, poz. 175 prevăzute în H.C.L. nr.
286/1999, cap. D, care aparţin domeniului public al Municipiului
Braşov, aflate în administrarea Serviciul Public de Termoficare
Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1,

5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 30
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu
nr. 23, ap. 3, deţinut de Stoicescu Viorica şi Stoicescu Grigore.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 31
Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr. 689/2017, republicată, privind darea
în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială a unor imobile
aflate în proprietatea Municipiului Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma
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PUNCTUL 32
RETRAS
Proiect de hotărâre privind reglementarea folosinţei terenurilor de
sport amenajate din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar
de stat din Municipiul Braşov.
PUNCTUL 33
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul
Public Local Salvamont, Agrement şi Parking a imobilului, situat în
Poiana Braşov, str. Poiana Doamnei nr.20 B - Vila Orizont aflată în
proprietatea Municipiului Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Comisia 1, 5 şi 6, iar în urma

PUNCTUL 34
Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil situat în Braşov, str.
Calea Făgăraşului fn.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 şi 5, iar în urma votului
a fost aprobat cu unanimitate (domnul consilier Ungar Arnold nu
participa la vot).
PUNCTUL 35
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului
Braşov a imobilului situat în str. Mărgăritarelor nr. 2.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 şi 5, iar în urma votului
a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 36
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului
Braşov a imobilului Pietonal Răcădău.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 şi 5, iar în urma votului
a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 37
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al
Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a
imobilului teren, situat în Braşov, Aleea Jupiter 1 - 3.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 şi 5, iar în urma votului
a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 38
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 508 din
29.09.2017 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a
imobilului str. Alexandru Ioan Cuza.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 şi 5, iar în urma votului
a fost aprobat cu unanimitate.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian declară
încheiate lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal, spre cele
legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN

SECRETAR,
ADRIANA GORAN
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