ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCES - VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Braşov din data de
15 noiembrie 2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al M unicipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 15 noiembrie 2018, orele 9:00, în sala de
şedinţe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, anunţul de şedinţă
fiind postat pe site-ul instituţiei şi publicat în ziarul “Transilvania
Expres”, în data de 10 – 11 noiembrie 2018.
Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana Goran face
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 2 3. Absentează
domnul consilier Duţu Tudor – Alexandru, domnul Bunghiuz MariusŞtefan – absent motivat, d-na Urse Gabriela – absent motivat şi dl.
Şovăială Şerban – absent motivat (dl. Neacşu a venit după citirea
prezenţei).
Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Primar George Scrip caru, domnul
Viceprimar Mihai Costel şi domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

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

Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu 65 puncte cu un punct reteras
(pc. 38) şi se aprobă cu unanimitate.
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Domnul Primar - George Scripcaru precizeaza că la şedinţă sunt
prezenţi şi domnul Preşedinte Marius Boeriu, preşedintele “Asociaţiei 15
noiembrie 1987”, domnul Prim Vicepreşedinte Dănuţ Iacob şi d omnul
Farcaş Iosif.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: “dat fiind că
astăzi este o zi specială în istoria noastră, a Braşovului, vă propun să
începem cu punctul nr. 16, care se referă la evenimentul nostru de astăzi,
în care sărbătorim 31 de ani de la revolta muncitorilor de la Steagu’
Roşu, domnul Primar vă rog frumos, aveţi cuvântul!”
Domnul Primar - George Scripcaru propune să se ţină un moment
de reculegere pentru cei care astăzi nu mai sunt printre noi şi care au fost
parte în cadrul Asociaţiei 15 Noiembrie 1987… Se păstrează un moment
de reculegere…în continuare, domnul Primar doreşte să spună câteva
cuvinte, apoi îi invită pe domnii de la Asociaţia 15 Noiembrie 1987 să se
adreseze braşovenilor, astfel, precizează că s -a dorit printr-o şedinţă ca
cea de astăzi, la o oră la fel, foarte devreme, şedinţa ordinară din luna
noiembrie să fie convocată în 15 noiembrie şi să fie marcată această zi,
această aniversare şi comemorare totodată, pentru cei care nu mai sunt
printre noi, printr-un gest simbolic, prin aducerea aminte a ce s-a
întâmplat în 1987 şi prin invitarea reprezentanţilor asociaţiei 15
Noiembrie 1987 la această şedinţă, să se adreseze Consiliului Local, să
spună ce doresc şi totodată să se vizioneze, în timpul şedinţei, aceste
imagini…care au marcat istoria acestei ţări …şi să spunem că ’87 a
prefaţat ce s-a întâmplat doi ani mai târziu, în 1989, şi pentru a cest lucru
trebuie să fim recunoscători membrilor Asociaţiei 15 Noiembrie pentru
ceea ce au făcut, pentru că prin acel gest de curaj au marcat istoria
României.
Dl. Marius Boeriu - preşedinte – Asociaţia 15 Noiembrie 1989:
„Vă mulţumesc pentru invitaţia dumneavoastră, este al doilea an,
deja am început să ne obişnuim, cred că o să ne chemaţi şi la anul în 15
noiembrie 1987, iată că am ajuns la 31 de ani de la acele evenimente, au
fost de o importanţă majoră, nu numai pentru Braşov, pentru întreaga
Europă. Să nu uităm că în 15 noiembrie 1989, la doi ani s -a manifestat în
peste 60 de oraşe din întreaga lume, ca semn de solidaritate cu ceea ce
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s-a întâmplat în Braşov în 1987. Chiar am găsit o înregistrare, ceea ce nu
ştiam, chiar preşedintele Statelor Unit e a vorbit despre Braşov, despre 15
Noiembrie 1987. Astăzi, la a 31 –a aniversare, doresc… la ora 11,30
avem momentul nostru la monumentul care tot troiţă a rămas, din păcate,
şi dorim să fiţi alături de noi, dacă doriţi. Vă mulţumesc!”
Dl. Iacob Dănuţ - Prim - Vicepreşedinte Asociaţia 15 Noiembrie :
„Vă mulţumesc pentru invitaţi a şi onoarea pe care ne-o faceţi, sper
să fie de acum o tradiţie şi să ne întâlnim cu mai multe realizări. Suntem
cumva mâhniţi, deşi sunteţi aici un forum statutar, pentru că am ob ţinut
un sediu, de-a lungul anilor domnul Primar… majoritatea dintre
dumneavoastră v-aţi succedat dar noi am rămas aceeaşi, ne-aţi sprijinit.
Noi nu avem statut de asociaţie de utilitate publică, avem o chirie de
1500 şi ceva de lei, nu am venit neapărat să mă plâng, dar nu avem
fonduri. Noi trăim dintr-o cotizaţie onorifică, pentru că majoritatea
dintre colegi suntem bolnavi, suntem un grup foarte restrâns, o parte sunt
plecaţi în străinătate, poate găsiţi o modalitate de a ne sprijini şi a ne
dezvolta să ne desfăşurăm activitatea în continuare în sediul pe care -l
avem pe Mureşenilor nr. 5. De-a lungul anilor am organizat competiţia
15 noiembrie 1987, care într-adevăr a devenit internaţională şi vă
mulţumim pentru sprijinul acordat, am dori în continuare s ă facem din
asta un simbol mai puternic, pentru că prin sport ne facem mult mai uşor
cunoscuţi, vin străinii, televiziunea pătrund mult mai repede imaginile în
casele străinilor şi românilor în general şi vor întreba ce este cu cel 15
noiembrie pentru acel care nu ştie. Văd aici elevi interesaţi de ce s -a
întâmplat probabil în 1987, îi rog astăzi, la sala Patria va rula filmul, atât
de la ora 14,00 cât şi de la ora 16,00, şi dorim să -l vadă, pentru că filmul
s-a bucurat de multe premii, acolo unde a partici pat, a câştigat şi marele
premiu, este un documentar destul de bine făcut, şi vor vedea tot ceea ce
am pătimit noi, pentru ca ei şi noi să ducem o viaţă mult mai bună. Noi
am vrut să avem o ţară şi un oraş mai frumos, dumneavoastră să -l faceţi
mult mai frumos, să fim mândri, pentru că fac parte din grupul acela
Iubesc Braşovul, Braşovul, cel mai frumos oraş din România şi mă bucur
când văd imaginile şi prosperitatea oraşului. Îi mulţumesc domnului
Primar, consilierilor, şi respect ceea ce aţi făcut pentru n oi de-a lungul
anilor. Mulţumesc frumos!”
Dl. Farcaş Iosif – Asociaţia 15 noiembrie: „Bună dimineaţa
tuturor! Mulţumim Consiliului Local pentru invitaţie, este o onoare
pentru noi să fim prezenţi la această şedinţă de consiliu. A fost invitat şi
un grup de elevi de la Liceul Honterus, am înţeles, pot vedea imagini din
filmul realizat de Liviu Tofan anul trecut, în 2017, la 30 de ani de la
eveniment, ne bucurăm că suntem împreună astăzi şi în continuare noi
vom merge la monument, să ne facem datoria faţă de cei care nu mai sunt
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printre noi, vă invităm să fiţi alături de noi în continuare şi vă mulţumim
încă o dată pentru sprijin şi pentru invitaţie”.
Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Cred că toţi cei care au
participat la evenimentul din 15 noiembri e 1987, unii îl consideră
revoltă, alţii revoluţie, eu cred că e un început de revoluţie, că şi
revoluţia de la 1848 a avut două faze, faza I a fost cea cu Tudor
Vladimirescu şi după aceea a venit Revoluţia de la 1848. Bine că la noi
n-a durat aşa mult, au trecut doi ani între cele două evenimente. Cei care
au participat chiar şi pasiv, că ăia au fost mai mulţi decât cei activi,
această acţiune, cred că-şi mai amintesc de inscripţia pe care a scris -o un
participant activ pe Consiliul Popular Judeţean, sedi ul P.C.R. pe judeţ,
unde scria aşa: libertate, dreptate, vânzători de ţară jos . Acum, cu
vânzătorii de ţară, vedem toţi cât sunt de jos sau cât sunt de sus. Iar în
ceea ce priveşte libertatea şi dreptatea, libertate avem, dar nu ştiu dacă
s-a făcut dreptate în ţara asta. Şi tocmai acestor oameni care şi -au riscat
viaţa şi unii au şi plătit cu viaţa, acestora măcar un dram de dreptate nu li
s-a făcut, iar acel dram de dreptate se referă la publicarea documentelor
care au fost întocmite de organele de repre siune, organe de represiune
care au fost miliţia, securitatea, şi elemente din armată, adică Direcţia de
Informaţii Militare. Aceste documente nici până în ziua de astăzi nu au
fost date cercetătorilor, pentru că la C.N.S.A.S. nu au ajuns, iar când îi
întrebi pe cei care le au, zic că le -au dat. Şi atunci poate se gândeşte
cineva ce s-ar putea face mai mult, eventual să adoptăm… nu ştiu ce act
am putea adopta, ca să exprimăm voinţa tuturor braşovenilor, că ceea ce
spun eu acum este voinţa mea şi a celor car e au participat la tot felul de
întruniri, ultima fiind în 2015, la Prefectură. Deci eu vreau să fac un apel
public, de data asta îl fac public, către Preşedintele Yohannis, să -i
amintească domnului director Hellvig, directorul S.R.I., despre
promisiunea pe care a făcut-o în data de 5 octombrie 2017, la discursul
rostit la Universitatea de Vest din Timişoara, în care spunea cam aşa, şi
citez doar o propoziţie: au trecut 32 de ani de atunci, referindu -se la
asasinarea inginerului Gheorghe Ursu, au trecut 30 de ani şi de la
evenimentele din Braşov din 1987 şi sunt de acord că trebuie făcută odată
lumină în aceste cazuri, iar eu, adică dânsul, nu eu, voi face tot ce ţine de
mine pentru acest lucru”.
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian: „Domnule preşedinte,
domnule Prim-Vicepreşedinte, stimaţi membri ai “Asociaţiei 15
Noiembrie 1987”, până când rezolvăm aici, în forul acesta, problema
chiriei dumneavoastră, din indemnizaţia mea de consilier vă voi ajuta să
plătiţi această chirie următoarele 6 luni.”
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PUNCTUL 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării la
Braşov a evenimentelor ocazionate de împlinirea a 29 de ani de la
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Domnul Primar - George Scripcaru mulţumeşte colegilor de la
“Asociaţia 15 noiembrie 1987” pentru faptul că au fost prezenţi astăzi la
începutul acestei şedinţe, dedicată ca zi şi oră, dumnealor şi invită după
şedinţă, la participarea evenimentelor care se vor derula la troiţa din
zona Spitalului Judeţean la ora 11,30 împreună cu alţi cetăţeni care vor fi
prezenţi acolo.
Dl. Vicepreşedinte Asociaţia 15 Noiembrie 1987: “Dacă noi am
venit cu plăcere la dumneavo astră, să vedem dacă vă face plăcere să
veniţi şi dumneavoastră acolo”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: “Înainte de a
intra pe ordinea de zi suplimentară, şi a vota punctele, doresc să ştiu
dacă asunt luări de cuvânt.”
Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Să ne spuneţi şi nouă care
sunt punctele alea, că nici doamna nu le ştie”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „O să le
citesc şi-o să le ştiţi! La şedinţa de comisie au fost, domnul consilier.
Exact la şedinţa noastră, de comisie 5, au fost şi le -am parcurs, dar cu
siguranţă ne vor fi şi prezentate, pentru că este vorba de un subiect foarte
important, Cetatea Braşovului…”
Doamna Consilier – Ţop Carmen Ferghete: “…De fapt este o
iniţiativă a grupului de consilieri P. N.L., concretizată în aşa numita
bugetare participativă la Braşov. Această iniţiativă înseamnă alocarea
unui procent de 5% din bugetul aferent investiţiilor pentru anul 2019, în
finanţarea unor proiecte aparţinând cetăţenilor Braşovului, proiecte care
trebuie să se încadreze în anumite domenii, cum ar fi: alei, trotuare şi
zone pietonale, mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei, spaţii
verzi şi locuri de joacă, amenajarea de spaţii publice, proiecte culturale
şi educaţionale, inclusiv cele care vizează infrastructura şcolară sau
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edificii culturale, Braşovul – oraş digital. Criteriile în care ar trebui să se
încadreze aceste proiecte ar fi: să corespundă unui obiectiv de interes
general, să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în a ria de
competenţă a Primăriei Municipiului Braşov, şi care vizează un spaţiu
public, să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului
Braşov, cum sunt finanţările destinate O.N.G. - urilor, structurilor
sportive, să nu fie contrare sau incompat ibile cu planul sau proiectele
municipalităţii aflate în derulare, să nu aibă un caracter comercial sau
publicitar, să nu aibă un caracter politic sau etnic, să nu genereze
cheltuieli de funcţionare importante. După implementare să fie clar
delimitate şi să nu fie vagi, să se încadreze în bugetul maxim alocat unui
proiect. Tot ceea ce înseamnă condiţii, etape şi mod de derulare se
regăsesc în iniţiativa noastră depusă şi înregistrată la C.I.C., deci le veţi
putea regăsi acolo, mulţumim! Şi se vor concretiza într-un proiect de
hotărâre de consiliu local la nivelul lunii decembrie”.
Doamna Consilier – Durbacă Alexandrina – Adina: „… Tot din
partea grupului de consilieri P.N.L., solicităm executivului Primăriei de a
ne pune la dispoziţie o listă cu cel puţin trei spaţii care să aibă undeva la
700 mp, cu accesibilitate directă din stradă, o să dau şi explicaţia
aferentă acestei solicitări. Deci dat fiind faptul că până la acest moment
s-au modificat şi s-au adus modificări la Legea Învăţământului, prin
Ordinul Ministrului 4831 din 2018, considerăm că viziunea P.N.L. -ului
cu privire la susţinerea familiilor, educaţiei şi a persoanelor active care
sunt implicate în muncă, este necesar, şi avem şi posibilitatea reală,
prevăzută de lege, ca să alocăm fonduri din bu getul local în vederea
construirii unui after school. La acest moment, în Braşov, pe vârsta
preşcolară şi şcolară avem undeva la 10.000 de elevi. Ştim cu toţii că
sunt familii care nu se pot ocupa efectiv de aceşti copii sau mă rog, se
pot ocupa, dar cu nişte eforturi supraomeneşti, şi ştim cu toţii că unii
părinţi, programul lor de lucru excede programului de lucru şcolar.
Raportat la acest moment, vrem în luna decembrie să iniţiem un proiect
de hotărâre, şi de asemenea, solicitare grupului ar fi dacă am p utea să
demarăm rapid acest aspect, pentru că există o interdicţie prevăzută de
lege cu privire la modul în care funcţionează la acest moment after school-ul. Mulţumesc!”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:
„…Tot din partea grupului Partidului Naţional Liberal, în urma
discuţiei pe care am avut-o cu cetăţenii din Bartolomeu, Tractorul,
Craiter, Triaj, Carfil, zona Noua, a intervenit o necesitate şi fac o
solicitare societăţii de transport, S.C. RAT BV S.A., să -şi mărească
orarul de funcţionare în zilele de vineri şi sâmbătă ale fiecărei săptămâni,
poate ora 2, poate ora 2,30 noaptea să plece ultima maşină din Livada
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Poştei către fiecare cartier al Municipiului Braşov. Doresc să se facă un
studiu, şi totodată în şedinţa din decembrie să avem o propunere clară
pentru ce ar însemna mărirea la ora 2 sau la ora 2,30 să plece ultima
maşină din Livadă, repet, în zilele de vineri şi de sâmbătă, totodată să
luăm în calcul şi zilele de sărbătoare sau vacanţă”.
Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Domnule Preşedinte, numai o
mică completare, de Răcădău aţi uitat, treceţi şi Răcădăul acolo”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Nu!
Discuţiile noi le-am avut în aceste cartiere. Am spus toate maşinile să
plece către toate cartierele Braşov ului”.
Domnul Consilier - dl. Ungar Arnold: „Şi Răcădăul să fie prins!”
Domnul Consilier - dl. Macedonschi Cristian: ”În primul rând
doresc să salut elevii Liceului Johannis Honterus, sunt elevi din clasa a
XI-a, din cele 4 clase, care într-un proiect iniţiat de fundaţia Friederich
Herbert au venit să participe la şedinţa noastră de consiliu local, vor avea
un curs cu specialiştii de la Friederich Herbert, de la fundaţie, vineri
seara suntem cu toţii invitaţi să socializăm cu elevii, o să primiţi
informaţiile pe mail din partea fundaţiei, iar sâmbătă dimineaţa să facă
aici ei o şedinţă de consiliu local cu proiectele lor, este foarte important
să formăm tineri implicaţi, care să ne reprezinte şi în viitor. Ş i
mulţumesc domnului profesor Yu rgen Turkos, profesor de istorie, şi care
a venit astăzi cu ei aici. Şi rog să închidă şi telefoanele mobile, în caz că
sunt deschise, în caz că vor începe să sune, fiindcă şi noi le mai uităm.
Prima mea interpelare este vorba de acel proiect de acces drum pe După
Ziduri… am citit pe 1 noiembrie, imediat după şedinţa noastră de
consiliu local de acel proiect, reluarea proiectului pe După Ziduri, unde
domnul Primar a şi zis, nu este nevoie de tunel, dacă faci o scobitură în
stâncă, dincolo de cursul de apă, în zona de după ar cadă, am putea să ne
ducem maşinile mici acolo. Eu sunt de părere, pentru că e de interes
major acea alee de După Ziduri, e vorba şi de vestigii istorice, de turnuri,
de zona de recreere, de plămânul verde al oraşului nostru, şi după cum
ştim maşinile sunt poluante, şi nu ajută plămânul verde foarte mult, să
facem o dezbatere publică împreună, să aducem specialişti, arhitecţi, să
aducem geologi, urbanişti, să stăm puţin de vorbă cu ei şi împreună cu
presa, desigur, şi să vedem care este soluţia cea mai bună . O rezolvare a
problemei pe Mureşenilor, o semipietonală, sau circulaţia numai pe un
singur curs ar fi în ordine, fiindcă suntem un oraş turistic, dar trebuie să
avem grijă, totuşi şi de istoria şi de atracţiile turistice şi naturale ale
Braşovului, fiindcă acestea ne reprezintă pe noi ca oraş montan şi oraş
turistic. Da… următoarele interpelări vor fi la punctele 17, 35, 38 şi cam
atât”.
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D-ra Consilier – Crivineanu Alexandra: „… Am dus în această
dimineaţă la C.I.C. o adresă către executivul Primăriei, prin care noi,
grupul de consilieri P.S.D., cerem anumite informaţii cu privire la
persoana care administrează pagina de facebook a Primăriei. Nu ştiu,
domnule Primar, dacă aveţi cunoştinţă de faptul că ne -au fost şterse
comentarii publice pe pagina publică a Primăriei Municipiului Braşov,
comentarii prin care făceam trimitere la link -uri cu privire la proiectul
nostru legat de stimularea natalităţii. Am avut îndrăzneala să comentăm
noi, consilierii locali, şi la câteva ore ni s -au şters postările. Am ataş at şi
planşele respective, am dori să ne spuneţi cine administrează contul de
facebook, în ce calitate ne restricţionează nouă comentariile şi cine ia
decizia cenzurii, până la urmă. ”
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian: „Fac şi eu o
completare, eu de câţiva ani sunt blocat pe această pagină, deci doar ca
să ştiţi!”
D-ra Consilier –Crivineanu Alexandra: „Nu este normal, atâta
timp cât pagina este publică”.
Domnul Consilier - Tărăbuţă Dumitru:„.. Este al treilea an
consecutiv, care din discuţiile şi cu unii dintre dumneavoastră din partea
mea din faţă, consilierii P.N.L., am avut aceste discuţii şi din partea
dumneavoastră nu era corect să o ridicaţi ca interpelare, pentru că
conducerea este a dumneavoastră. Şi pentru că anul trecut am primit un
răspuns ipocrit, …”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Domnule
consilier, dumneavoastră certaţi sau interpelaţi grupul P.N.L. .… dacă
aveţi vreo propunere, vă rog frumos să o faceţi, dar nu aveţi dreptul să
certaţi nici un coleg!”
Domnul Consilier - Tărăbuţă Dumitru: „N-am certat pe nici unul,
nu-i cert! Ei au fost de acord cu interpelarea mea….p entru că anul trecut
am primit un răspuns ipocrit, revin în acest an şi spun că cetăţenii din
toate zonele, care a spus şi domnul preşedinte, sunt cei mai mari
contribuabili la bugetul local. Aşadar noi respectăm Centrul Istoric al
Braşovului, respectăm aprinderea bradului, respectăm toţi cei care vin,
turiştii care vin în Braşov, dar văd că Primăria nu vrea să respecte şi
ceilalţi braşoveni…”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Vă rog
frumos, nu mai vorbiţi în numele P.N.L.! V -aţi mutat la alt partid?”
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Domnul Consilier - Tărăbuţă Dumitru: „Mă mut imediat! Sau
veniţi dumneavoastră la noi!”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Am fost,
dar nu mi-a plăcut!”
Domnul Consilier - Tărăbuţă Dumitru: …aşa este cu ăştia care se
mută de la un partid la altul! Traseiştii politici nu -mi plac! Să faceţi
toate demersurile pentru a înfrumuseţa tot oraşul pentru sărbătorile de
iarnă, mai ales la centenar. Toate bulevardele din Braşov mari, pentru că
este un oraş frumos, iar seara, şi în perioada de iarnă a Crăciunului, este
un oraş foarte urât, nu avem o luminiţă în tot Braşovul, sau bulevardele
Braşovului. ”
D-ra Consilier –Crivineanu Alexandra: „Domnule preşedinte, cu
tot respectul, vă rugăm să respectaţi şi dumneavoastră opiniile noastre şi
să nu facem circ aici!”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Luaţi luări
de cuvânt la subiect! Nu trebuie să certaţi dumne avoastră pe nimeni!”
D-ra Consilier – Crivineanu Alexandra: „Eu nu cert pe nimeni,
cer doar respect din partea dumneavoastră, pentru comentariile colegilor
dumneavoastră, consilieri locali. ”
Domnul Consilier - Tărăbuţă Dumitru: „A fost şi aprobarea
consilierilor, dar dumneavoastră v -aţi învăţat până acum să vorbiţi doar
dumneavoastră şi domnul Primar. Spuneţi, domnule, că nu mai
participăm la şedinţă, şi vă respectăm pentru asta şi nu mai participăm”.
Domnul Primar - George Scripcaru: „Referitor la ce s-a spus
aici despre zona După Ziduri sau legat de acest proiect, zilele trecute
luni, cu conducerea Bisericii Negre, am mai discutat şi săptămâna
trecută pe teme legate de Colegiul Johannes Honterus pentru ce avem de
făcut acolo referitor la infrastruc tura de învăţământ, şi am discutat multe
detalii care vor fi discutate în Consiliul Local, legat de bugetul pe anul
viitor, cu tot ceea ce înseamnă probleme de reabilitare sau de reparaţii,
de investiţii, am discutat şi legat de zona Bisericii Negre din Br aşov,
referitor la ce se întâmplă acum, la ceea ce am făcut până acum împreună
şi la ceea ce ne propunem să găsim nişte soluţii referitor la Curtea
Bisericii Negre, la reabilitare. Şi totodată am fost împreună cu dumnealor
în turla Bisericii Negre. Nu ştiu dacă mulţi aţi fost în acel loc, să vedeţi
ce e acolo şi de acolo se poate vedea absolut tot ce înseamnă zona
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apropiată, şi într-o perspectivă foarte amplă şi la trafic, dacă e să mă
refer, se vede foarte bine ceea ce se întâmplă şi la problemele care sun t
astăzi. Este o problemă pe care va trebui să o gestionăm, pe care va
trebui să o luăm în discuţie, este o problemă care trebuie să -şi găsească o
rezolvare în următoarea perioadă, sigur că vom face acest lucru cu
specialişti şi cu cei care au mai făcut sa u care au gestionat asemenea
situaţii în alte părţi sau în alte ţări, de ce nu. Este o propunere pe care am
făcut-o, pe care cred că trebuie să o detaliem, să o dezvoltăm, să şi
protejăm ceea ce există, să şi întreţinem ceea ce există sau să reabilităm
ceea ce astăzi este în zona respectivă şi care arată nu prea bine deloc,
pentru că sunt foarte multe lucruri care dacă pot să fie vizualizate şi să
fie analizate la faţa locului ne duce la această concluzie. Dacă aţi
observat reabilitarea fostului cinematogra f popular, cu ieşire în zona
„După Ziduri”. Aleea de acolo şi tot ce înseamnă zona adiacentă este în
momentul de faţă într-o procedură pe care am detaliat -o săptămâna
trecută cu reprezentanţii Oficiului de Cadastru şi ai Consiliului Judeţean,
şi să completăm documentaţia care ne-a fost transmisă de la Ministerul
Dezvoltării pentru a clarifica nişte aspecte de natură cadastrală la o
porţiune de zonă de După Ziduri, care să fie reglementată şi care să fie
adusă în patrimoniul Municipiului Braşov ca şi documen t de proprietate.
Odată cu reglementarea respectivă vom reglementa şi situaţia din zonă,
ca şi extensie, ca să spun aşa, după cursul de apă, şi o dată cu rezolvarea
acestei probleme va trebui să luăm în discuţie şi o reabilitare a acestei
zone, din punct de vedere pietonal, din punct de vedere al cursului de
apă, din punct de vedere al zonei respective care nu arată deloc bine. Şi
la faţa locului dacă mergi, dar şi din turla bisericii se vede foarte bine, şi
se vede absolut orice amănunt care nu este în reg ulă şi care nu reprezintă
o imagine foarte bună din punctul acesta de vedere, şi sigur că vom face
acest lucru cu toate etapele procedurale care sunt de luat în calcul şi cu
soluţiile care să fie analizate, identificate, împreună cu cei care au
experienţă în acest domeniu, pentru că n -o să facem noi singuri acest
lucru. Pentru că trebuie să luăm în calcul şi strada Mureşenilor şi George
Bariţiu care astăzi reprezintă o situaţie de blocaj în zona respectivă, din
păcate aţi văzut că acolo se întâmplă şi accid ente, care sunt din cauza
faptului că acest trafic creează şi blochează în perioade din cursul zilei
multe situaţii conflictuale şi aţi văzut că din nefericire se întâmplă şi
acest lucru şi aceasta este o cauză. Noi trebuie să descongestionăm zona
respectivă, Centrul Istoric este din ce în ce mai blocat din punct de
vedere al traficului, şi vreau să vă readuc aminte că aţi avut pe ordinea
de zi acum o şedinţă sau două şedinţe, planul de calitate al aerului. V -aş
sugera să îl citiţi în integralitate, şi să v edeţi că acolo sunt prevăzute
propuneri şi soluţii care fac parte din acest parcurs pe care l -am propus
noi şi pe care agenţia naţională de protecţia mediului, ministerul
mediului, l-au transmis la Bruxelles şi face parte dintr -un amplu set de
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măsuri pe care noi va trebui să le luăm în următorii ani, pentru că altfel
vom avea o problemă în ceea ce înseamnă mediu şi poluarea în Braşov,
iar acest punct la care mă refer face parte din acest parcurs şi din punct
de vedere al problemei ca şi poluare, dar şi ca s oluţie care să fie avută în
vedere în perspectiva următorilor ani. Nu ne propunem să afectăm ceva şi
să distrugem ceva, ci ne propunem să găsim soluţii şi să şi menţinem şi
să reabilităm ceea ce trebuie, să găsim soluţii la ceea ce înseamnă
problematică de trafic şi de mediu în Municipiul Braşov. Şi sigur că o să
fiţi parte în tot ce înseamnă acest parcurs.
În rest, domnişoara consilier, povestea asta cu facebook -ul e o
chestie care puteţi să o gestionaţi şi altfel şi nu cred că este o problemă
de consiliu local strategia dumneavoastră de comunicare la nivel de
persoană sau de partid şi nu mă implicaţi pe mine în chestiuni de genul
acesta.”
D-ra Consilier – Crivineanu Alexandra: „Domnule Primar, cu tot
respectul, pagina de facebook este publică. Nu este a unui S.R.L., este a
Primăriei Municipiului Braşov. Dumneavoastră gestionaţi cam tot aici,
din câte ştim noi, şi probabil că cunoaşteţi şi cine este persoana care ne
şterge comentariile şi de ce ne şterge comentariile. Suntem cetăţeni ai
Municipiului Braşov, …suntem consilieri locali, deci are treabă şi cu
Consiliul Local această problemă. Este evident că ne -a şters
comentariile, punctele noastre de vedere, pentru că v -au deranjat sau
pentru că nu v-au fost favorabile ideii dumneavoastră. Mulţumesc!”
Domnul Primar - George Scripcaru: „Mă faceţi să intru într-o
discuţie din asta în care… din respect pentru că sunteţi în primul rând o
domnişoară, n-aş vrea să vă spun câteva lucruri care v -ar pune într-o
situaţie foarte delicată şi permiteţi -mi să mă abţin să mai detaliez pe
tema asta pentru că nu aveţi dreptate şi doar atât pot să vă spun. În rest,
oricând putem să discutăm pe tema asta, oricând cu mare plăcere”.
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare
din data de 31 octombrie 2018
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal
al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 31 octombrie 2018,
care se aprobă cu unanimitate.
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ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
(1) PUNCTUL 66
Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul
public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice în
domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului
Local al Municipiului Brașov.
(Iniţial Dl. Ungar Arnold şi d -na Donosa Adina s-au abţinut de la vot,
ulterior au revenit asupra votului )
Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Punctele de pe ordinea de zi
se dezbat, mai ales că acesta eu nu l -am văzut la comisia juridică. Eu nu
ştiu cum transmiteţi din domeniul public al statului în domeniul public al
Municipiului Braşov, acesta se poate transmite numai prin Hotărâre de
Guvern”.
Domnul Primar - George Scripcaru: „Acest proiect de hotărâre
este o solicitare pe care noi o facem în numele Municipiului Braşov, ca
urmare a faptului că s-a derulat un proces privind preluarea cetăţuii de pe
Dealul Straja de către Municipiul Braşov de la societatea Aro Palace. Noi
am demarat un proces în instanţă în numele statului român şi am luptat în
instanţă pentru ca acest obiectiv să fie transferat de la Societatea Aro
Palace Statului Român, respectiv Ministerului de Finanţe ca reprezentant
al Statului Român şi ca urmare a acestor proceduri pe care le -am derulat
în instanţă, s-a reuşit ca să se obţină o decizie de instanţă care să dea
dreptate solicitării pe care am făcut -o noi, în numele statului, într -un
parcurs cu Ministerul de Finanţe. Am reuşit acest lucru şi s -a obţinut o
hotărâre judecătorească, mai este o cale de atac, dar hotărârea care s -a
obţinut este executorie şi trebuie pusă în aplicare. Am transmis
Ministerului de Finanţe o adresă acum o lună şi jumătate prin care ne -am
manifestat intenţia şi am solicitat ministerului ca să ia în calcul acest
punct de vedere al nostru şi am semnat aceast ă adresă după ce m-am
consultat cu avocatul care ne-a reprezentat şi cu Direcţia Juridică,
Ministerul de Finanţe a analizat acest lucru după ce am mai discutat şi
telefonic cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe în teritoriu şi la nivel
de minister, la Bucureşti, Ministerul de Finanţe după ce a analizat acest
lucru şi a parcurs această procedură şi a cerut alte detalii şi alte
amănunte şi altor instituţii ale statului deconcentrate în judeţul Braşov şi
după ce a solicitat şi societăţii Aro Palace anumite detalii referitor la
inventarul din care face parte şi acest obiectiv, ne -a retransmis de data
asta o adresă oficială cu aceste detalii prin care ne -a cerut să ne
manifestăm de data asta intenţia, această solicitare privind transmiterea
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unui imobil din do meniul public al statului în domeniul public al
Municipiului Braşov, printr-o hotărâre de consiliu local ca şi for care
decide acest lucru legat de patrimoniu, hotărâre care să stea la baza unei
emiteri de hotărâri de guvern, care să decidă acest lucru în numele
statului, Guvernul să decidă că acest imobil se transmite Municipiului
Braşov fără plată. După ce se va emite această Hotărâre de Guvern, noi
va trebui să preluăm imobilul, în condiţiile la care am făcut referire şi
dacă ajungem în această fază va t rebui să facem mai departe acest
demers, fiind proprietari, să vedem ce avem de făcut în continuare
referitor la acest imobil important pentru Municipiul Braşov.
Despre asta este vorba. Am făcut acest lucru pentru că am primit
adresa după ce am publicat ordinea de zi pentru şedinţa ordinară şi cred
că este important să ne grăbim din acest punct de vedere, pentru că şi
ministerul ne-a solicitat acest lucru, să emitem cât mai repede posibil
această hotărâre de consiliu local, care după aceea stă la baza emit erii
Hotărârii de Guvern, pentru că şi Hotărârea de Guvern trebuie să fie
trecută printr-un anumit tip de procedură la nivelul Guvernului. Titlul
este poate… neexplicit”.
D-na Consilier – Donosa Adina: „… aş avea totuşi o recomandare
către preşedintele de şedinţă, oricare ar fi acela la momentul respectiv,
de exemplu eu nu ştiam de această ordine de zi suplimentară, am aflat
acum şi era normal să mă abţin, pentru că nu ştiu despre este vorba în
proiectul de hotărâre respectiv, dacă tot se discută atât, î n momentul în
care se propune o ordine de zi suplimentară, preşedintele să ne şi spună
despre ce proiect este vorba şi ce se vrea cu ele. Nu intenţionam să mă
abţin, dar eu nu am văzut efectiv proiectul. Eu nu l -am văzut, nu m-a
atenţionat nimeni, am stat ieri şi la două comisii”.
Domnul Primar - George Scripcaru: „Eu am stat ieri toată ziua
la comisii şi chiar la un moment dat am rămas surprins şi am intervenit
eu şi v-am explicat la colegii care aţi fost prezenţi în perioada când am
stat eu la comisii şi am detaliat despre acest lucru…”
D-na Consilier – Donosa Adina: „Se poate întâmpla să fie foarte
în grabă, dar măcar la începutul şedinţei, când se propune ordinea de zi
suplimentară, să ni se şi spună, e proiectul acesta, e vorba despre asta, e
simplu”.
Domnul Primar - George Scripcaru: „Asta am făcut eu acum”.
D-na Consilier – Donosa Adina: „Trebuia la începutul şedinţei, să
o facă preşedintele de şedinţă, când ne -a supus la vot ordinea de zi
suplimentară”.
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Domnul Primar - George Scripcaru: „Eu vreau să vă ajut”.
Preşedintele şedinţei
comisiile 1 şi 5 au fost”.

-

dl.

Oprică

Florentin-Adrian:

„La

D-na Consilier – Donosa Adina: „Fac parte din comisia 7, nu a
fost, nu ştiu, habar nu am, acum am aflat”.
Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Domnule, nu are rost acum
să ne certăm dacă a fost sau n -a fost. Cu explicaţiile date de domnul
Primar, pe care eu îl cred până la proba contrarie, votez pentru, vă rog să
revizuiţi abţinerea mea”.
De asemenea şi d-na consilier Donosa Adina votează pentru.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în
urma votului, a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 2 (67)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului privind executarea
de lucrări pentru beneficiar Municipiul Braşov.
Doamna Consilier – d-na Donosa Adina: „Vă rugăm să ne
explicaţi”.
Domnul Primar - George Scripcaru: „… Este vorba despre
preluarea a două străzi, cu tot ce înseamnă documentaţie, proiect tehnic,
execuţie, care sunt transferate din partea companiei Immoch an, care
derulează dezvoltarea urbanistică în zona Coresi, şi care au făcut pe
cheltuiala lor, deşi drumurile sunt în domeniul public al Municipiului
Braşov, ca şi situaţie juridică, mă refer la suprafeţele care au fost
anterior transferate prin hotărâre de consiliu local în domeniul public,
dumnealor au şi executat lucrări de infrastructură, pe care acum le
transferă şi pe acestea Municipiului Braşov, iar noi trebuie să ne
încărcăm şi cu proiectul tehnic, şi cu infrastructura, care a fost executată
şi amenajată de către dumnealor şi să le adăugăm la ce înseamnă
infrastructura publică, drumuri, siguranţă rutieră la nivelul Municipiului
Braşov”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ

PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Municipiului Braşov noiembrie 2018.
Proiectul de hotãrâre 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 data de 30.09. 2018.
Proiectul de hotãrâre 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 aprobarea participării şi cofinanţării
proiectului „BUNICII – RESURSĂ PENTRU COMUNITATE” din cadrul
Programului Operaţional Capital UMAN – AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 – Servicii
sociale şi socio-medicale pentru persoane vârstnice – „BUNICII
COMUNITĂŢII”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 4
Proiect de hotărâre privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov
a proiectului „Bunicii în Siguranţă – sistem de teleasistenţă”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov
a proiectului „Trusou pentru nou -născut”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisia 1 cu amendamentul “prin
acordare de tichete valorice în cuntum de 1500 lei per nou nascut dupa aprobarea
BVC ptr anul 2019” care a fost votat şi aprobat cu unanimitate;
Comisia 4 a avizat cu propunerea ptr. proiectul de hotărâre prin care se
va aproba procedura de acordare “beneficiarii să aibă domiciliul stabil în
Municipiul Braşov cu 12 luni î nainte de naşterea copilului”, astfel
proiectul de hotãrâre avizat de Comisiile 1, 4 şi 5 în urma votului, a
fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei
Braşov.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisia 1 cu amendamentul “cu
încadrarea în buget” care a fost votat şi aprobat cu unanimitate, astfel
proiectul de hotãrâre avizat de Comisiile 1, 4 şi 5 în urma votului, a fost
aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 a statului de funcţii la
Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2013, republicată, privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea
Câinilor fără Stăpân Braşov.
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Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru anul 2019.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă ( d-ra
Crivineanu Alexandra, dl. Bogdan Mircea, dl. Chicuş Costel, dl. Tărăbuţă
Dumitru, dl. Achim Gheorghe).
PUNCTUL 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinaţiei şi modului
de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2019 din fondul
forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi reprezentând
produse principale şi de conservare care urmează a fi exploatate în anul
2019, a partizilor care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru
precomptarea produselor accidentale şi a preţurilor de pornire la licitaţie
pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate prin licitaţie
publică cu strigare, din fondul forestier proprietate publică a
Municipiului Braşov.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru
prestările de servicii de exploatări forestiere, în fondul forestier
proprietate publică a Municipiului Braşov.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare, pe o perioadă
de 1 an, a suprafeţei de 0,9028 ha teren situat în UP IV Braşov, ua 52R,
96R, fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, în vederea
realizării lucrării ,,înlocuire tronson din conducta racord SRM Poiana
Braşov“ – Proiect nr. 123/2013, al cărei beneficiar este Societatea
Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
necesare pentru obiectivul „Construire Creşă în Braşov, str. Apollo, f.n”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimit ate.

PUNCTUL 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a
costului
mediu
lunar
de
întreţinere
şi
a
contribuţiei
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele
din subordinea Serviciului Public de Ad ministrare Creşe Braşov.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov
a evenimentelor ocazionate de împlinirea a 29 de ani de la Victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute aferente
persoanelor juridice pentru practicarea activităţilor de agrement şi
divertisment la Centrul de Agrement şi Divertisment Poiana Braşov.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi o abţinere – dl.
Macedonschi.

PUNCTUL 18
Proiect de hotărâre privind abilitarea unei persoane să reprezinte
autoritatea publică tutelară pentru depunerea formularului fiscal S1100
privind monitorizarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de către
întreprinderile publice.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 19
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de integritate pe ntru
membrii consiliului de administraţie şi directorilor S.C. RATBV S.A.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 20
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de integritate pentru
membrii consiliului de administraţie şi directorilor S.C. RIAL S.R.L.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de integritate pentru
membrii consiliului de administraţie şi a directorului – şef ocol regiei
autonome Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de
închiriere nr. 1851/2010 a locurilor de parcare aferente Hotelului
Coroana Braşovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix
Societate Cooperativ Meşteşugărească.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 23
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
închiriere nr. 339/2005 a unui număr de 68 de locuri de parcare, încheiat
între Municipiul Braşov şi S.C. ANA HOTELS S.A.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 24
Proiect de hotărâre privind închirierea unui număr de 6 locuri de parcare
către S.C. MEDICOVER S.R.L.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în l ista de investiţii
pentru anul 2019 a proiectului „Dezvoltare zonă economică Braşov Nord
– Centru de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri ” în
scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi
în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 26
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 153/2010 privind
aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor locale unitare de
protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea
acestora pe teritoriul municipiului Braşov, republicată.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 27
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 705 din 30.11.2011
privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico -economici
aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Dezvoltare zonă economică
Braşov Nord – Centru de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de
Afaceri”- COD SMIS 40003”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 28
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Achiziţia de mijloace
de transport moderne”.
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Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate .

PUNCTUL 29
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziţia de mijloace
de transport moderne” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unani mitate.

PUNCTUL 30
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
274/30.05.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici
aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Mansardare Grădiniţa nr.
11”
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 31
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 258/2017 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Parcării publice
Poiana Mică Braşov.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 32
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Registrului local al
spaţiilor verzi al Municipiului B raşov.
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Domnul Consilier - Macedonschi Cristian: „Am analizat atent
lista şi am observat că din acea listă propusă lipsesc câteva spaţii verzi,
zona de După Ziduri, zona de sub Tâmpa, şi Poiana Braşov, desigur, zona
verde din Poiana Braşov şi aş dori să se completeze, iar apropo de prima
interpelare a colegei de la P.N.L., cu bugetul participativ, e o idee foarte
bună, poate am putea, fiindcă 5% din bugetul oraşului sunt peste 7,5
milioane de Euro, da?”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Bugetul de
investiţii, domnule consilier!”
Domnul Consilier - Macedonschi Cristian: „Am putea să luăm în
calcul, fiindcă aţi zis de alei, de pietonale, să luăm în calcul
reamenajarea şi folosirea ca alee pietonală zona de După Ziduri. ”
Domnul Primar - George Scripcaru: „Ceea ce v-am înaintat
astăzi este un prim pas, o primă etapă, şi vă rog frumos să luaţi în calcul
că vor mai urma şi alte etape care vor urma aceeaşi procedură şi care
sigur se vor prevedea şi inclusiv ceea ce spuneaţi dumneavoastr ă,
urmează să reglementăm lucrurile a cestea în etapele următoare şi tocmai
vă spuneam de povestea de După Ziduri, cu Hotărârea de Guvern, sunt
situaţii unde nu sunt lucrurile clarificate din punct de vedere cadastral în
momentul de faţă o să venim în Consiliul Local să completăm acest
registru, pentru că vor urma multe etape din acest punct de vedere, pe
care le vom aduce în Consiliul Local… iniţial aici erau prevăzute alte
amplasamente, unde au fost identificate anumite probleme şi au fost
scoase din propunerea iniţială, pentru că riscam să stabilim noi ….
lucruri care ţin de proprietate şi nu de acest aspect al registru lui spaţiilor
verzi. De aceea, vă rog să validaţi doar ceea ce este în momentul de faţă
în proiectul de hotărâre şi după aceea în etapele v iitoare o să venim şi cu
alte amplasamente…”
Domnul Consilier - Ungar Arnold: „… aş ruga să fim lămuriţi,
pentru că eu nu sunt lămurit, ce înţelegem prin spaţiu verde? Dacă lângă
şosea e o palmă de iarbă, crescută acolo de la Dumnezeu, înseamnă că ăla
e spaţiu verde? Adică să definim puţin ce e spaţiu verde… trebuie să aibă
o anumită suprafaţă, sau să aibă o funcţionalitate de spaţiu verde, nu
oriunde creşte un pic de iarbă, venim după aia să completăm registrul… ”
Domnul Primar - George Scripcaru: „Tocmai asta am spus, pentru
că am scos o poziţie iniţială care era trecută în acest prim pachet,
amplasamente unde se intenţionează să se construiască sau să dezvolte
anumite elemente de infrastructură şi sigur atunci dacă am fi trecut în
acest registru şi aceste amplasamente, aveam o problemă că e mai greu
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după aceea să le scoţi de acolo. De aceea am eliminat anumite poziţii
care iniţial v-au fost puse în acest proiect şi după aceea vom veni şi cu
celelalte proiecte, sunt prevăzute din lege, pentru că un parc se
încadrează în anumite prevederi legale care trebuie să aibă o anumită
dimensionare, o anumită infrastructură, scuarul este defi nit altfel… şi nu
poate fi definit ca şi parc... Proiectul de hotărâre l-am propus Consiliului
Local pentru că avem nevoie de acest registru, pentru că are legătură cu
nişte proiecte care sunt puse pe Strategia de Dezvoltare Integrată Urbană
S.I.D.U., referitor la amenajarea unor zone de agrement care să fie
finanţate cu bani accesaţi de la Uniunea Europeană, iar o condiţie pentru
obţinerea acestei finanţări este să avem acest registru… şi după aceea
urmează să-l completăm în etapele succesive care se vor derula în
următoarea perioadă”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 33
Proiect de hotărâre privind documentaţia de
urbanism „P.U.D. –
extindere capacitate de cazare şi a serviciilor în cadrul S.C. Vinga
S.R.L.”, în Braşov, str. Valea Lungă nr. 3, beneficiar S.C. Vinga S.R.L.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 34
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a
documentaţiei „P.U.Z. str. Zizinului - calea ferată - limita intravilan
Braşov, zona sudică a str. Zizinului’’ – aprobată prin H.C.L. nr.
638/2013.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 35
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a
documentaţiei „P.U.Z. Zona centrală: str. Iuliu Maniu - str. N. Iorga Şirul Livezii (limita de nord a parcului Inna Schaeffler) - str. După
Ziduri (inclusiv terenul afectat de parcare) - B-dul Eroilor - str.
M.Basarab - B-dul 15 Noiembrie - str. V.Ţepeş - str. Pictor Pop’’ –
aprobată prin H.C.L. nr. 639/2013.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi o abţinere – dl.
Macedonschi.

PUNCTUL 36
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a
documentaţiei „P.U.Z. Construire ansamblu de blocuri, spaţii comerciale,
parcaje şi spaţii verzi, str. Carpaţilor - B-dul Muncii - str. Someşului str. V.Alecsandri’’ – aprobată prin H.C.L. nr. 649/2015.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi o abţinere – dl.
Macedonschi.

PUNCTUL 37
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a
documentaţiei „Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VI - Construire
clădire apartamente, birouri şi spaţii comerciale, str. Ştefan Baciu fn’’ –
aprobată prin H.C.L. nr. 718/2015.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi o abţinere – dl.
Macedonschi.
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PUNCTUL 38 - RETRAS
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 420/25.07.2018, privind aprobarea procedurii de implementare
a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de
protecţie de arhitectură a Municipiului Braşov.
PUNCTUL 39
Proiect de hotărâre privind Regulamentul de aplicare a Legii nr.
153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural - ambientale a
clădirilor, completată de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protecţie de
arhitectură a Municipiului Braşov.
COMISIA 2 a avizat cu amendamentul ”se va înlocui sintagma ”zona de
protecţie de arhitectură” cu “zonă de protecţie a monumentelor istorice şi zone
construite protejate”
- se va completa art. 3 cu “anexele de la 1-23” care a fost votat şi aprobat cu
unanimitate; astfel proiectul de hotãrâre avizat de Comisiile 2 şi 5 în
urma votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 40
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pilot pentru procedura
de implementare a Legii nr. 153/2011 completată de Legea nr. 166/2016
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectu ral - ambientale a
clădirilor, pentru zona de protecţie de arhitectură a Municipiului Braşov.
COMISIA 2 a avizat- cu amendamentul ”se va înlocui sintagma ”zona
de protecţie de arhitectură” cu “zonă de protecţie a monumentelor istorice şi
zone construite protejate”
- la art. 1 se completeaza cu “în vederea realizării unor lucrări care în
conformitate cu prevederile art.6 alin. 3 reprezinta investitii de inters public
local” care a fost votat şi aprobat cu unanimitate; astfel proiectul de
hotãrâre avizat de Comisiile 2 şi 5 în urma votului, a fost aprobat cu
unanimitate.
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PUNCTUL 41
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a întregului drept de proprietate de ţinut din următoarele terenuri:
- terenul înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top.
9510/2/4/2/81/4 - terenul înscris în CF 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr.
top. 9510/2/4/2/81/3 - terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad.
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr.
cad. 110860, de la Vlădeanu Daniel şi Vlădeanu Gianina.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 42
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a întregului drept de proprietate deţinut din următoarele terenuri:
- terenul înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top.
9510/2/4/2/81/4 - terenul înscris în CF 110874 Braşov , nr. cad. 6659, nr.
top. 9510/2/4/2/81/3 - terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad.
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr.
cad. 110860, de la S.C. TECHNOLOGY S.R.L.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisii le 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 43
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a întregului drept de proprietate deţinut din următoarele terenuri:
- terenul înscris în CF 11086 2 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top.
9510/2/4/2/81/4 - terenul înscris în CF 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr.
top. 9510/2/4/2/81/3 - terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad.
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr.
cad. 110860, de la Radu Ninel - Radian şi Radu Anuţa.
Proiectul de hotãrâre 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 trecerea în domeniul public al Munici piului
Braşov a întregului drept de proprietate deţinut din următoarele terenuri:
- terenul înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top.
9510/2/4/2/81/4 - terenul înscris în CF 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr.
top. 9510/2/4/2/81/3 - terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad.
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr.
cad. 110860, de la Parfene Cătălin şi Parfene Bianca.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 45
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a întregului drept de proprietate deţinut din următoarele terenuri:
- terenul înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top.
9510/2/4/2/81/4 - terenul înscris în CF 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr.
top. 9510/2/4/2/81/3 - terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad.
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr.
cad. 110860, de la Papuc Valentin -Bogdan şi Papuc Dacău CarmenMihaela.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 46
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a întregului drept de proprietate deţinut din următoarele terenuri:
- terenul înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top.
9510/2/4/2/81/4 - terenul înscris în CF 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr.
top. 9510/2/4/2/81/3 - terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad.
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr.
cad. 110860, de la Leancu Radu -Lucian şi Leancu Alina.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 47
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a întregului drept de proprietate deţinut din următoarele terenuri:
- terenul înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top.
9510/2/4/2/81/4 - terenul înscris în CF 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr.
top. 9510/2/4/2/81/3 - terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad.
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr.
cad. 110860, de la Cristea Marius -Cosmin şi Cristea Ana-Maria.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 48
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a întregului drept de proprietate deţinut din următoare le terenuri:
- terenul înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top.
9510/2/4/2/81/4 - terenul înscris în CF 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr.
top. 9510/2/4/2/81/3 - terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad.
6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr.
cad. 110860, de la Colţ Romulus şi Colţ Florenţa Loredana.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 49
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a următoarelor terenuri: - terenul înscris în CF 127406 Braşov,
nr. cad. 127406 - terenul înscris în CF 127407 Braşov, nr. cad. 127407 terenul înscris în CF 154032 Braşov, nr. cad. 154032.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 50
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a următoarelor cote din terenuri: - cota de 12200/421000 din
terenul înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top.
9510/2/4/2/81/4 - cota de 4100/143100 din terenul înscris în CF 1110874
Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 - cota de 12100/416800
din terenul înscris în CF 110865 Br aşov, nr. cad. 6658, nr. top.
9510/2/4/2/81/2 - cota de 2100/70600 din terenul înscris în CF 110860
Braşov, nr. cad. 110860, de la Păscuţoiu Ovidiu şi Păscuţoiu Diana Roxana .
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 51
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a
următoarelor cote din terenuri: - cota de 57/4210 din terenul înscris în CF 110862
Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 - cota de 19/1431 din terenul înscris în
CF 1110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 - cota de 57/4168 din
terenul înscris în CF 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - cota de
10/706 din terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Purcaru
Daniel şi Purcaru Anca-Ioana.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 52
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului
Braşov a următoarelor cote din terenuri: - cota de 110/8420 din terenul
înscris în CF 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 cota de 38/2862 din terenul înscris în CF 1110874 Braşov, nr. cad. 6659,
nr. top. 9510/2/4/2/81/3 - cota de 108/8336 din terenul înscris în CF
110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 - cota de 18/1412
din terenul înscris în CF 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Kruma
Eugenia.
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Proiectul de hotãrâre a fost av izat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 53
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 72, ap. 8,
deţinut de Smîntînă Maria Lili.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 54
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat î n Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, ap.
3, deţinut de Ţîntea Claudiu -George şi Ţîntea Mirela.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 55
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 1A, ap.
12, deţinut de Galvin Damian John Fitzgerald.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 56
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 72, ap. 7,
deţinut de Doncea Daniela.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comi siile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 57
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Societatea
Română de Radiodifuziune – Studioul Teritorial Radio Târgu Mureş Subdirecţia Antena Braşovului, a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail
Kogălniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 401.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 58
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi compl etarea H.C.L. nr.
116/2007, privind aprobarea Regulamentului pentru comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov, republicată.
D-ra Consilier –Crivineanu Alexandra: „… grupul de consilieri
P.S.D. se abţine de la acest punct, pe motiv că documentaţia nu ni s -a pus
la dispoziţie în termenul util, am avut un link, într -adevăr, dar probabil
dintr-o eroare tehnică ducea către o altă secţiune a site -ului. ”
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 5 voturi abţineri (d-ra
Crivineanu Alexandra, dl. Bogdan Mircea, dl. Chicuş Costel, dl. Tărăbuţă
Dumitru, dl. Achim Gheorghe).
PUNCTUL 59
Proiect de hotărâre privind accesul ASC CORONA 2010 Braşov, pentru
utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor
de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea
implementării proiectului „Sportul în şcoli”.
D-ra Consilier – Crivineanu Alexandra: „… Voiam să facem un
amendament în plen, noi, grupul de consilieri P.S.D. propunem ca toate
cluburile care deţin certificat de înregistrare sportivă şi care şi -au
exprimat dorinţa de a încuraja sportul de performanţă şi sportul de masă,
pentru elevii braşoveni, în unităţile de Învăţămâ nt, să beneficieze de
aceleaşi condiţii în cadrul proiectului Sportul în Şcoli. Drept pentru care
propunem ori modificarea acelui articol unic din proiectul de hotărâre,
ori formularea unui alt articol”.
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Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Doamna
consilier, acest proiect, „Sportul în Şcoli”, este un proiect al asociaţiei
CORONA. Dacă vor dori şi celelalte cluburi, cu drag să facă acest gen de
proiecte.”
Domnul Viceprimar – Mihai Costel: „Eu cred că lucrul acesta
l-am precizat şi colegului dumneavoastră ieri, la comisie, se face o mare
confuzie. Obiectul acestei hotărâri de consiliu local, după cum a spus şi
dl. Preşedinte, vizează un proiect pe care clubul sportiv CORONA, care
este al Municipiului Braşov, doreşte să -l desfăşoare pe această
infrastructură, în unităţile de învăţământ, cu copiii braşoveni. Accesul
tuturor cluburilor sportive în infrastructura din unităţile de învăţământ se
face în baza altei hotărâri de consiliu local, pe care noi am adoptat -o anul
trecut, am modificat-o, iar toate asociaţiile şi structurile sportive din
Municipiul Braşov care au solicitat pe un termen de un an de zile, au
accesul, cu respectarea acelei hotărâri de consiliu local, 12 luni, gratuit,
fără subînchiriere, toate au accesul, faceţi o mare con fuzie. Acest proiect
vizează cu totul şi cu totul altceva. Dacă citeaţi cu atenţie materialul
vedeaţi că este o iniţiativă a clubului sportiv Corona care intenţionează
să desfăşoare o astfel de activitate, educativă”.
D-ra Consilier – Crivineanu Alexandra: „Există o hârtie pe care
au depus-o şi alte cluburi sportive care doresc să achieseze la acest
proiect, sportul în şcoli, la acest demers ne refeream”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Hârtia
trebuia depusă la Corona, nu la Consi liul Local, nu suntem noi dictatorii
Corona aici”.
Domnul Primar - George Scripcaru: „… cred că lucrurile trebuie
lămurite în următorul fel: ASC CORONA este un club al municipalităţii,
finanţat din bugetul local, şi care îşi propune … să promoveze anum ite
sporturi şi să facă mai mult o procedură educaţională, să spun aşa, în
şcoli, să selecteze, să promoveze anumite componente din structura
asociaţiei Corona, în aşa fel, încât să atragă copiii respectivi în anumite
sporturi, despre asta este vorba, nu e ste vorba despre o utilizare a unei
infrastructuri existente astăzi la nivelul unităţilor de învăţământ şi acolo
să ocupe un spaţiu şi o infrastructură existentă, şi să vină copii din altă
parte sau sportivi din altă parte şi să ocupe acea locaţie….Ori solicitarea
dvs. este exact invers…nu cred că este firesc şi nici cazul şi există o altă
hotărâre care reglementează acest aspect care a fost aprobată tot de către
dumneavoastră, într-o altă şedinţă de consiliu local, cu mult timp în
urmă. E vorba mai mult de componenta educaţională decât de organizarea
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sau utilizarea infrastructurii în alt scop. Şi este firesc ca cei de la
Corona, prin reprezentanţi, antrenori sau sportivi de performanţă să facă
acest lucru nu în curte, nici în sala de biologie sau laboratoru l de fizică,
trebuie să-l facă în sala de sport a unităţii de învăţământ, dacă ea există
ca infrastructură în unitatea de învăţământ respectivă. Despre aceasta
este vorba, nu despre o altă componentă competiţională şi de utilizare a
unei infrastructuri existente astăzi de către altcineva, şi de către elevii
care sunt în acea unitate de învăţământ. În incinta şcolii şi în sala de
sport să fie reglementat acest aspect, ca să se conştientizeze şi de către
unitatea de învăţământ, şi de către profesori, de către copii, şi Consiliul
Local poate să decidă acest lucru ca să stimuleze şi să promoveze această
activitate prin intermediul clubului care este finanţat de la bugetul local
şi care este al Municipiului Braşov”.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:
„Totodată Corona vine în sprijinul Consiliilor de Administraţie ale
fiecăror şcoli, ca să gestioneze pe bază de voluntariat tot ceea ce
înseamnă activitate sportivă în aceste şcoli, care au luat la cunoştinţă de
la Inspectoratul Şcolar că nu sunt fo nduri pentru a se susţine salariile
unor persoane de specialitate care să fie prezente în afara orelor de
program, pe acele terenuri de sport, din cadrul unităţilor de învăţământ.”
Domnul Consilier - dl. Tărăbuţă Dumitru: „Când discutaţi
dumneavoastră nu este o problemă, dumneavoastră ca preşedinte şi
domnul Primar nu lungiţi prea mult, dumneavoastră puteţi vorbi şi câte o
oră, când vorbim noi, P.S.D.-ul, tot ne atrageţi atenţia. V-aş ruga frumos
să aveţi respect şi pentru noi, să ne lăsaţi şi pe noi să vo rbim. Aceeaşi
situaţie care o pretindeţi pentru Corona, aceeaşi situaţie o doresc şi
celelalte cluburi, am mai discutat treaba asta, să atragă şi ei tineri din
şcoli şi acelaşi lucru vor să facă şi ei, şi vor face o solicitare către
dumneavoastră.… de ce nu vreţi şi propunerile noastre să fie
dezbătute?...Nu mă întrerupeţi! Am făcut-o, deci dorim ca şi celelalte
cluburi să aibă exact aceleaşi drepturi ca şi Corona. Şi copiii de acolo
sunt ai braşovenilor, şi fondurile Primăriei care se duc către Corona este
tot din bugetul nostru, domnu’…Preşedinte, nu e din bugetul
dumneavoastră personal sau al domnului Primar, este din taxele noastre ”
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă
( d-ra Crivineanu Alexandra, dl. Bogdan Mircea, dl. Chicuş Costel,
dl. Tărăbuţă Dumitru, dl. Achim Gheorghe).
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PUNCTUL 60
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
atestarea/autorizarea administratorilor de c ondominii şi a înfiinţării
Comisiei pentru atestarea/autorizarea administratorilor de condominii.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 61
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului
Braşov a imobilului bd. Griviţei - tronson 1.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 62
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului
Braşov a imobilului str. Dimitrie Anghel.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 63
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile a S.C.
Transbus S.A., formulată împotriva H.C.L. nr. 593/2018 şi H.C.L. nr.
594/2018.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 64
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public
de Administrare Creşe a unui imobil situat în Braşov, str. Turnului nr. 5.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 65
Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria „terenuri degradate şi
neproductive” a unui imobil situat în Braşov, zona cartier Valea Cetăţii.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 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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