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    R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                      BRAŞOV 

 
 
 

PROCESUL - VERBAL 
încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din  data  de 

20 decembrie 2019 
 
 
      Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 20 decembrie 2019, orele 11: 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 Monitorul Oficial Local. 
 
 

Domnul Primar George Scripcaru a convocat şedinţa de îndată pentru a 
comemora 30 de ani de la Revoluţia Română. A invitat la şedinţă persoane 
implicate la revoluţia din 1989, pe domnul Ioan Demi, preşedintele Asociaţiei  
“21 Decembrie 1989”şi pe domnul Vasile Mardare, preşedintele Asociaţiei 
Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor din decembrie 1989, precum şi alţi 
participanţi la evenimentele de acum 30 ani. 

 
Se ţine un moment de reculegere în memoria revoluţionarilor. 
 
Domnul Ioan Demi, revolutionarul care a scos în stradă angajaţii ICA 

Ghimbav în decembrie 1989, a declarat în faţa Consiliului Local, că PSD este 
continuatorul Partidului Comunist Român. “Noi, revoluţionarii, cei autentici, 
am fost împinsi la marginea prăpastiei, iar impostorii revoluţiei conduc acum 
România” a spus domnul Demi. 

Făcând trimitere la numărul mare de revoluţionari din partide politice 
domnul Demi a spus, “puţini am fost, mulţi am mai rămas”. Ioan Demi este în 
prezent consilier al lui Octav Bjoza, secretar de stat pentru Recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989. 

Domnul consilier Duţu îşi exprimă tristeţea că domnul Demi politizează 
acest eveniment într-un mod urât, bădăran şi grotesc. 

Domnul Vasile Mardare a povestit pe scurt câte ceva despre modul în 
care a trăit zilele Revoluţiei şi despre programul pe care l-a pregătit pentru acest 
weekend în care se comemorează 30 de ani de la eveniment.. 

Domnul Gheorghe Iosif a prezentat un filmuleţ cu izbucnirea revoluţiei în 
Braşov, în 21 decembrie 1989.  

 
       Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Goran face 
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 22 (absentează domnul 
consilier Ciovică Octavian, domnul consilier Tărăbuţă Dumitru, domnul 
consilier Bunghiuz Marius, domnul consilier Neacşu Alexandru şi domnul 
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consilier Comşa Marius). Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 
hotărâri valabile. 
 
        La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru, domnul 
Viceprimar Mihai Costel şi domnul Viceprimar Barabas Laszlo. 
 
 
  Doamna Secretar General al Municipiului Braşov, Adriana Goran 
informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de 
şedinţă pe o perioadă de 3 luni. 

Domnul Achim o propune pe d-ra Crivineanu, d-na Durbacă pe domnul 
Oprică Florentin, iar domnul Macedonschi pe domnul Mara. 

Domnul consilier Oprică este ales cu 12 de voturi pentru şi 9 voturi 
împotrivă şi 1 vot abţinere. 

 
              * 
 

     Aprobarea ordinii de zi 
 

         Se supune la vot ordinea de zi cu 4 puncte  şi se aprobă cu unanimitate. 
 
 

          PUNCTUL 1 
Marcarea a 30 de ani de la Revoluția din 1989. 
 
 

PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de 

interes local pentru anul 2020. 
Doamna Director Topoliceanu Mariana dă câteva explicaţii referitoare la 

acest plan de acţiuni sau lucrări de interes local, specificând că există un număr 
mediu de 60 de persoane apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, 
care efectuează un număr mediu lunar de ore de muncă de aproximativ 960 ore. 

In urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Brașov a 

mărcilor FOTBAL CLUB BRAȘOV S.A. înregistrate la OSIM sub număr de 
depozit M 2011 08622 respectiv sub număr de marcă 123248 și M 2011 08625 
respectiv sub număr de marcă 126751. 

 
Domnul Primar, George Scripcaru precizează că marca are o valoare 

simbolică pentru braşoveni, reprezintă tot ce a fost fotbal de-a lungul timpului şi 
este firesc ca această marcă să fie preluată de municipalitate. Marca este cedată 
municipalităţii braşovene pentru suma de 35.000 lei. Domnul Primar speră să se 
poată discuta în continuare de un proiect al fotbalului. 
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Domnul Macedonschi solicită ca aceste proiecte să fie dezbătute cu fani 
ai fotbalului şi cu braşoveni. 

 
In urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 4 
Informare ISO Mediu. 
 

       Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin - Adrian declară încheiate 
lucrările şedinţei. 
          Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  
 
 
 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETAR GENERAL,  
     OPRICĂ  ADRIAN  FLORENTIN           ADRIANA GORAN 
 
 


