ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCESUL - VERBAL
încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din data de
20 august 2020
Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 20 august 2020, orele 09:00, anunţul de şedinţă
fiind postat site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local.
Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă
on-line de video-conferinţă.
Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Goran face
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 23 de consilieri.
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.
Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu 2 puncte înscrise pe ordinea de zi şi
se aprobă cu 21 de voturi pentru şi un vot împotrivă – dl. Şovăială.
INTERPELĂRI
Domnul Primar - George Scripcaru motivează necesitatea
convocării şedinţei de îndată care s-a făcut în conformitate cu prevederile
Codului administrativ şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consilului Local şi precizează faptul că, cele două proiecte înscrise pe
ordinea de zi vor fi transmise astăzi la Bucureşti la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi la Compania Naţională de Investiţii,
tot azi şi mâine sunt comitete în cele două entităţi care se referă la investiţia
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majoră a Sălii Polivalente Braşov cu toate anexele şi cu toate detaliile din
punct de vedere tehnic, economic şi urbanistic.
Domnul Primar adaugă că a purtat o amplă corespondenţă în ultima
perioadă, a fost echipa de la Braşov la Bucureşti şi invers, la Braşov au fost
specialişti şi reprezentanţi de la Bucureşti, s-au făcut toate demersurile
necesare şi din punct de vedere al aspectului cadastral, ieri s-au obţinut
avizele de la OCPI, de asemenea şi din punct de vedere al indicatorilor
economici.
Primul punct se referă la transmiterea şi predarea către Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Companiei Naţionale de
Investiţii a terenului obiectivului acestei investiţii – Complex
Multifuncţional – Sală Polivalentă Municipiul Braşov, iar cel de-al doilea
proiect se referă la aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico –
economici aferenţii realizării acestui obiectiv care stabileşte componenta
care este luată în calcul a fi finanţată prin Compania Naţională de Investiţii
şi care este cota municipiului de participare. După transmiterea acestor două
proiecte la Bucureşti, în Comitetul tehnico – economic al ministerului se va
face acelaşi lucru, se vor evalua aceste detalii care au fost structurate de
municipiu, urmând să se emită Hotărârea de Guvern pentru acest obiectiv
care va fi finanţat din bugetul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei şi Companiei Naţionale de Investiţii. Acesta este un lucru
important pentru că este un efort financiar consistent şi pentru Municipiul
Braşov înseamnă o oportunitate, iar necesitatea acestui obiectiv şi a
investiţiei care generează plus valoare şi din punct de vedere economic şi
investiţional este un lucru bun pentru că generează locuri de muncă şi
facilităţi sau posibilităţi de natură economică.
Domnul Consilier - Ungar Arnold întreabă la ce se referă
precizarea din articolul 6 al proiectului de hotărâre cu privire la obligaţia
Consiliului Local la Municipiului Braşov, ca după predarea
amplasamentelor şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi
să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.
Domnul Primar - George Scripcaru îi răspunde domnului
consilier că perioada de cel puţin 15 ani este o condiţie firească întrucât
Compania Naţională de Investiţii, Guvernul finanţează un obiectiv de genul
acesta, de o valoare consistentă, aceasta nu reprezintă o limită, dar e o regulă
pe care Compania Naţională de Investiţii o impune la fiecare obiectiv de
acest fel sau similar.
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Domnul Consilier - Ungar Arnold propune scoaterea acestei
perioade de 15 ani din proiect şi introducerea întreţinerii pe perioada
funcţionării sale.
Domnul Primar - George Scripcaru precizează că este un
amănunt solicitat de Compania Naţională de Investiţii pentru procedurile
derulate prin această modalitate şi este firesc ca după ce cineva face o
investiţie şi o predă, cel care devine proprietarul investiţiei să aibă grijă,
trebuie să asigure o cotă de funcţionalitate, cheltuieli de întreţinere, salarii
etc.
Domnul Primar adaugă cu privire la anul şcolar faptul că, ieri s-au
primit normele trimise de Ministerul Sănătăţii şi a purtat o discuţie cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu Direcţia de Sănătate Publică şi azi va
avea loc o întâlnire cu aceste instituţii întrucât deschiderea anului şcolar va
trebui să aibă şi o componentă de decizie locală, astfel, se vor întruni
Comitete Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă sau Comitete Locale pentru
Situaţii de Urgenţă cu respectarea unor criterii sau reguli care sunt prevăzute
în aceste acte normative sau decizionale ale Ministerului, plecând de la
încadrarea localităţii în scenariul care va sta la baza acestei decizii, iar până
la consultarea cu Direcţia de Sănătate Publică şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean se va proceda astfel cum derivă din decizia care va fi prezentată
domnilor şi doamnelor consilieri.
Domnul Primar informează că azi se fac simulările şi se vor stabili
care sunt necesităţile şi regulile care se vor lua în calcul. După ce Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va analiza întreg judeţul, va convoca
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi va solicita luarea unei decizii
pe baza acestor detalii, iar după aceea se va întruni Consiliul Local să ia o
decizie în acest sens. Astfel, în baza detaliilor analizate, va trebui să se ia o
decizie comună a autorităţilor publice locale cu privire la deschiderea anului
şcolar în Municipiul Braşov.
Domnul Primar subliniază că aceste decizii care se vor lua la nivelul
Municipiului Braşov sunt foarte importante pentru toţi, atât părinţi cât şi
profesori, tot azi va avea loc şi o simulare la una dintre şcoli, se va face
analiza direct la faţa locului.
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ORDINEA DE ZI

PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I
S.A, a terenului aferent obiectivului de investiţie "Complex multifuncţional
- Sala polivalentă, municipiul Braşov, judeţul Braşov."
În urma votului a fost aprobat cu 20 voturi pentru şi 2 abţineri – dl. Neacşu
şi dl. Şovăială.
PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor
tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţie "Complex
multifuncţional - Sala polivalentă, municipiul Braşov, judeţul Braşov" .
În urma votului a fost aprobat cu 20 voturi pentru şi 2 abţineri – dl. Neacşu
şi dl. Şovăială.

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,
OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN

SECRETAR GENERAL,
ADRIANA GORAN
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