ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

Proces - verbal
încheiat în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Braşov
din data de 18 mai 2021

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 18 mai 2021, orele 14:00, anunţul de şedinţă fiind postat
pe site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local.
Şedinţa s-a desfăşurat la sediul Primăriei Municipiului Brașov, în sala de
ședințe, prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de video-conferinţă.
Doamna Secretar General al Municipiului Braşov Adriana Trandafir
precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
De asemenea, precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri
valabile.
La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban şi cei doi viceprimari,
doamna Flavia-Ramona Boghiu-Samoilă și domnul Rusu Sebastian-Mihai.
Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Trandafir, face
prezenţa, din totalul de 26 de consilieri fiind prezenţi 24, lipsesc motivat domnii
consilieri locali Oniga Mihai – Andrei şi Roşu Alexandru.
Doamna Secretar General al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir
informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de
şedinţă, întrucât dl. Alexandru Roșu, care a fost desemnat președinte nu poate
participa.
Domnul consilier Corbu Ioan o propune din partea grupului USR pe doamna
Moraru Beatrice - Mihaela, iar domnul consilier Pătraşcu Lucian îl propune din
partea PSD pe domnul consilier Potea Marius -Valentin .
Rezultatul votului este următorul: pentru domnul consilier Potea Marius Valentin - 7 voturi pentru, 9 împotrivă şi 6 abţineri, iar doamna Moraru Beatrice Mihaela a fost aleasă preşedinte de şedinţă cu 18 de voturi pentru, 2 împotrivă şi 2
abţineri.

Aprobarea ordinii de zi suplimentare
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu punct şi se aprobă cu 19
voturi pentru şi 4 abţineri.

Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu 2 puncte înscrise şi se aprobă cu
unanimitate (24 voturi pentru şi două neparticipari).
Domnul Viceprimar - Sebastian-Mihai Rusu vine cu o propunere și cu o
inițiativă a grupului politic P.N.L. și anume: “ieri am fost la Aulă și m-am întâlni
cu dl. doctor inginer Dumitru Dorin Prunariu. O întâlnire foarte plăcută și
agreabilă. Dânsul este cetățean de onoare al Municipiului Brașov… și eu cred că ar
fi o onoare pentru noi ca brașoveni și pentru dânsul, având în vedere că mi-a
povestit că este absolvent al școlii 10 actualmente școlii nr. 2, să dăm numele
Școlii Generale nr. 2, să fie Dumitru Prunariu. Și în acest sens, voi veni cu o
propunere și în următoarea ordine de zi cea ordinară de săptămâna viitoare, să
intrăm cu acest punct pe ordinea de zi Școala nr. 2 să se numească Dumitru
Prunariu. Am discutat și la Inspectoratul Școlar Județean, este posibil și avem
acceptul atât al școlii cât și al inspectoratului.
Și un alt aspect este legat de Club Sportiv Municipal Corona - Secția de
Hochei, știu că, în mod normal după fiecare victorie, știm că ei sunt campionii
naționali la Hochei pe gheață, drept pentru care aș vrea să ne asigurăm că intrăm cu
proiectul pe ordinea de zi în ceea ce privește premierea acestora și alocarea
bugetară pentru premierea sportivilor de la hochei. Mulțumesc frumos!
Domnul Primar - Allen Coliban: „Am primit referatul de la Clubul Sportiv
Corona pentru premierea, fundamentarea premierii secției de hochei și este în.. este
la aparat, vom pune pe ordinea de zi a ședinței de consiliu și acest punct săptămâna
viitoare, în ședința ordinară…Aș vrea să vă dau câteva elemente de context și să vă
spun de ce avem acest punct pe ordinea de zi de astăzi, în primul rând, așa cum am
discutat și în ședințe anterioare de consiliu local, reînființarea Clubul Sportiv F.C.
Brașov, cred că este o dorință a noastră a tuturor. S-a discutat mult pe tema aceasta
și în ședința din luna februarie, martie. Soluția din punct de vedere legal este de a
face un club nou, care poate ulterior să primească drept de joc într-o ligă
superioară, poate să preia un loc, inclusiv un eventual loc în liga a II-a. Este o
excepție din regulamentele Federației Române de Fotbal, cea care permite
transferul unui loc a unui club public, către un club privat, dacă locul clubului
public este în liga a II-a. S-a întâmplat acest lucru și în 2019. Deci putem folosi
acea excepție. Și este singura excepție care permite genul acesta de transfer între
două entități fotbalistice, care să-și preia locul de la una la alta. Înființarea acestui
club, o propun să se facă cu 3 membri fondatori și, pe de o parte să existe
municipalitatea cu reprezentanți desemnați de către consiliul local, pe de altă parte

Direcția Administrare Infrastructura Sportivă, pentru că dumnealor se ocupă și de
tot ceea ce înseamnă terenuri, stadion, etc., și totodată comunitatea din jurul
fenomenului fotbalistic și aici mă refer la structura lor reprezentativă liga
suporterilor. Propunerile acestea, evident sunt la decizia dumneavoastră în cazul
reprezentanților Consiliului Local, de asemenea dumneavoastră va trebui să
decideți. Ce vreau să mai adaug, este că în procesul acesta de reînființare, am avut
susținerea și colaborarea domnului consilier Sebastian Bădulescu din păcate, mai
multe încercări de obținere de denumire au eșuat. Am reușit săptămâna trecută să
mă implic personal și să obțin denumirea ieri, de la Ministerul Justiției. Am trimis
joi solicitarea, ieri ne-a ieșit denumirea. Și de aceea îl regăsiți pe ordinea de zi
suplimentară ca punct al ședinței extraordinare de astăzi. Ce vă mai spun, este că
F.C. Argeș a trecut printr-un proces similar de curând. Au avut ședință de consiliu
local în 30 mai, iar în finalul lunii iunie, au fost acceptați de către Federația
Română. Este urgentă înființarea acestui club și este datoria noastră să încercăm să
o ducem la bun sfârșit, chiar dacă ar fi fost mult mai bine dacă am fi avut
denumirea mai devreme decât astăzi. Deci, pe masa dumneavoastră se află decizia
cu privire la înființarea de la zero a Asociației Fotbal Club Brașov - Steagu
Renaște, care va prelua de la municipalitate, tot ceea ce înseamnă palmares, culori
și istorie a clubului. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.
Domnul consilier local – Sebastian - Gabriel Bădulescu adaugă câteva
lămuriri: “în primul rând clubul pe care se dorește să îl înființăm astăzi nu are nici
o șansă de izbândă ca să se finalizeze până, mai repede de două luni de zile. Orice
procedură de a înființa o Asociație de acest tip durează două luni de zile. Ce
înseamnă, dacă suntem în data de 18, două luni de zile, vom ajunge cu finalizarea
acestui proiect în iulie pe 18. F.R.F.-ul nu primește dosare decât până în data de 28
iunie, deci nu-i văd rostul acestei înființări. Într-adevăr am depus în data de 20
aprilie o cerere pentru înființarea de un nou club și în data de 6 mai atunci mai
aveam șanse ca să putem intra în acest program competițional al F.R.F.-ului.
Mulțumesc!”
Domnul Primar - Allen Coliban doreşte să clarifice acestă temă: ”sunt
două puncte pe ordinea de zi de astăzi care se referă la proiect de revigorare a
Clubului fanion al orașului.
Al doilea proiect este cel înscris la punctul 2 de pe ordinea de zi. Ester
important să discutăm în oglindă despre ele pentru că, conform raportului juridic
pe care l-am primit de la Mihai & Co Business Lowyers și potrivit regulamentelor
F.R.F. este interzisă modificarea formei juridice a structurii unui club, sau orice
operațiune care are ca scop transmiterea dobândirea dreptului de participare în
competiții și/sau facilitarea obținerii licenței.
Din analiza juridică, din opiniile primite, dacă noi intrăm într-un club
existent, un club care se află înscris în competiție la ora actuală, nu vom putea să
transferăm dreptul de participare într-o altă ligă. Pentru că asta ar deschide calea
unor tranzacții între cluburi și este contrar direcției în care F.R.F. a mers în ultimii
ani și.. lucru confirmat de altfel și de către juristul F.R.F. care a fost consultat,
parte a acestui demers. Există acest raport juridic, prin urmare noi dacă intrăm
membru asociat într-o structură existentă, care joacă la ora actuală în liga a IV-a
din Brașov, vom începe acest proiect din liga a IV-a. Dacă înființăm un club nou,

dacă mergem și avem modelul F.C. Argeș care contrazice cele spuse de către
domnul Bădulescu și puteți verifica data hotărârii consiliului local de înființare a
clubului a fost 30 mai deja în 3 iulie era afiliat la Federație cu tot ceea ce trebuie și
a și preluat locul în liga a II-a.
Este nevoie evident de colaborare pentru a face aceste lucruri posibile, dar
dacă dorim, cu voință politică, lucrul acesta bănuiesc că nu ne va opri.
Pe de altă parte, din punct de vedere principial, mi se pare absolut normal
să începem un club curat, un club de la zero, care să preia tot palmaresul și nu să
preluăm o asociație despre care nu știm mai nimic, la ora actuală și asociație care
nu reprezintă suporterii și comunitatea fotbalistică din Brașov. Sunt cele două
opțiuni disjuncte cumva dintre care va trebui să decideți. În continuare cred că, a
constitui asociația de la zero este drumul pe care ar trebui să mergem, drumul
curat și corect, prin care punem bazele unei structuri noi.”
Domnul consilier local – Sebastian - Gabriel Bădulescu doreşte să mai
intervină şi completează următoarele:“ Brașovenii și suporterii brașoveni nu sunt
reprezentați decât de două denumiri, fotbalul brașovean de Steagul Roșu Brașov și
F.C. Brașov.
Ce ați făcut dumneavoastră acum, o inginerie să spunem, și ați combinat
mai multe denumiri. Gândiți-vă cum ar fi să jucăm în momentul de față să apărem
la F.R.F. cu un asemenea titlu. Nu știu, nu reprezintă deloc brașovenii. Brașovenii
sunt reprezentați de cele două denumiri Steagul Roșu Brașov și F.C. Brașov”.
Domnul Primar Allen Coliban doreşte să răspundă: “Brașovenii sunt
reprezentați la ora actuală de către un club numit SR Brașov, pentru care toți
suporterii strigă: „Steagu e numai unul”, „Steagu nu moare”, „Steagu renaște”.
Legat de denumirea clubului, așa cum v-am mai explicat și în particular, lucrurile
acestea s-au mai întâmplat și în alte situații, putem lua situația de la U Cluj în care
clubul înființat de către Dl. Primar Emil Boc se numea Asociația Șepcile Roșii
Studenții Clujeni.
Clubul în acte este una denumirea cu care se înscrie în competiție e alta.
Denumirea F.C. Brașov aparține municipalității, inclusiv marca, prin urmare,
aceasta este denumirea sub care va juca acest club.
Faptul că diverse persoane, parte dintre ei, cei pe care îi susțineți și de la
care am prelua acest club denumit Steagul Roșu care are zero suporteri, faptul că
anumite persoane la momentul 2010 au mers la Ministerul Justiției, au obținut niște
denumiri inclusiv denumirea F.C. Brașov și le țin blocate sau le-au ținut până
acum blocate, nu cred că are nici o legătură cu normalitatea sau cu moralitatea.
Faptul că Brașovul, are o echipă care a continuat activitatea lui F.C. Brașov, sub
același culori și sub toate cântecele Steagului Roșu, ne arată de fapt care este
echipa susținută de către microbiștii brașoveni.
Din păcate e o temă pe care la nivel politic, n-am reușit să cădem de acord
și am avut toată deschiderea, v-am oferit tot suportul și care din păcate în loc să le
adune lucrurile și să le unească, creează dezbinare și creează lupte de care fotbalul
brașovean nu are nevoie.
În continuare, consider că dintre cele două proiecte de pe ordinea de zi,
proiectul care unește și care e făcut să construiască în mod corect un viitor pentru
fotbalul brașovean este cel în care municipalitatea, alături de Direcția de
Administrare Infrastructură Sportivă și alături de Liga suporterilor, vin împreună să

se asocieze într-o entitate nouă. De aceea, sunt inițiatorul acestei propuneri și v-o
supun votului.”
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: “ Îmi pare rău că, observ de o
anumită perioadă de timp, faptul că această majoritate în consiliul local care s-a
format la începutul mandatului, nu funcționează.
Domnule Primar, dumneavoastră aveți în primul rând datoria morală față
de brașoveni să faceți ca lucrurile să funcționeze. Pentru că, aveți o majoritate extra
ordinar de mare de 23 de consilieri locali, v-ați pus Viceprimari, ați venit în fața
brașovenilor să le spuneți că această coaliție va face torul pentru Brașov, în
interesul brașovenilor și din păcate, nu se întâmplă.
Observ de multe luni de zile că acest lucru nu se întâmplă.
Nu ați răspuns la o întrebare!
Colegul consilier Bădulescu v-a întrebat: Cât va dura această înființare?, a
acestei asociații. Că așa este, cum spune dumnealui, o asociație durează cel puțin
două luni de zile, până aceasta va putea fi înființată. Dacă se depășește termenul de
28 iunie la F.R.F. de depunere, ce se întâmplă? cu această nouă echipă? care cu
toții vrem să o înființăm F.C. Brașov da? Sub diferite moduri : P.N.L. vrea o
asociație , U.S.R. -ul vrea o asociație! Da? Ați făcut majoritate, vorbiți între voi,
armonizați-vă, și veniți cu puncte în Consiliul Local în așa fel încât, noi Partidul
Social Democrat să nu mai fim acuzați de presă.. de unii și de alții că ținem cu un
partid și cu altul. Nu ținem cu nimeni! Ținem cu interesul brașovenilor! Să
înțelegem foarte clar!
Din păcate noi am ajuns în situația în care să înclinăm această balanță.
Deci întrebarea mea către dumneavoastră, domnule Primar: În cât timp această
asociație va fi înființată? și dacă nu se încadrează în termenul de 28 iunie? ce se
întâmplă cu această echipă F.C. Brașov care cu toții vrem să o înființăm?
Domnul Primar - Allen Coliban răspunde pe rând celor trei puncte: “În
primul rând, lecțiile despre democrație, presupun, evident constituirea unei
majorități, a unui consens pe anumite teme. În cazul de față mai devreme am spus,
dar probabil că nu ați fost atent, nu este o surpriză faptul că nu există un consens pe
tema direcției în care să meargă fotbalul brașovean. Și pot să înțeleg asta dacă este
să mă uit și la felul în care s-a ajuns la situația actuală un club care cheltuie o
grămadă de bani din bugetul local care nu reprezintă pe nimeni altcineva decât un
orgoliu politic.
Din punctul meu de vedere, de fiecare dată am propus soluții pentru a
remedia aceste lucruri.
Spuneți că am primit o întrebare adresată de către colegul Sebastian
Bădulescu, nu, nu am primit o întrebare de la dumnealui ci de la dumneavoastră,
dar vă voi răspunde : v-am dat un exemplu pe care îl puteți găsi este documentat
despre cu s-a înființat Clubul F.C. Argeș și cât timp le-a luat să treacă prin toate
etapele și să fie acceptați de către F.R.F. Pe de altă parte, dacă studiați
regulamentele F.R.F. veți vedea că termenul de 28 este cel de depunere a cererii,
după care vor exista până la 10 zile înainte de … de partea de licențiere și de
competiție, timpul de completare cu documente. Din discuțiile avute cu Federația
Română de Fotbal, ideea de a avea F.C. Brașov din nou este susținută și verbal și

logistic și de către dumnealor. Deci, sunt optimist cu privire la șansele pe care le
avem de a avea acest club.
Pe de altă parte, discuția este doar de liga în care acest club va activa și în
ce măsură agitația asta ne dă o șansă să avem un club în sezonul viitor în liga a IIa. Ei bine dacă este să avem o șansă de a activa în liga a II-a, singura este de a
înființa un club nou, v-am și spus de ce, v-am citat din regulamente, vă explic mai
clar de data aceasta : dacă luăm un club din liga a IV-a, care activează în prezent în
campionatul de fotbal, nu vom putea transfera un loc în liga a II-a către acel club,
să se numească Steagul Roșu sau oricum altcumva. Singura variantă în care noi
putem să sperăm că vom folosi un loc obținut de Clubul Sportiv Municipal, este
aceea de a înființa un club nou, iar asta vă propun astăzi.
Domnul consilier Lucian Pătrașcu ca şi contrargument spune: “eu sunt
atent la ce spuneți dumneavoastră, domnule Primar, dar nici dumneavoastră nu
sunteți atent la ceea ce spun eu, pentru că eu am spus foarte clar că, problemele
apărute în alianță, nu sunt acuma, sunt de mai mult timp.. în urmă cu câteva luni de
zile au apărut aceste neînțelegeri pe anumite puncte în ședințele de consiliu local.
Ce vreau să mai adaug, dacă … Deci nou astăzi ne-am trezit la ora 12 .. la
ora 11, am fost sunat de către relații consilieri și mi s-a spus de acest punct 3 de pe
ordinea de zi. Propunerea mea este, dacă nu e așa o mare grabă, astăzi suntem în
data de 18 mai, haideți să lăsăm până pe 27, când este ședința ordinară, de consiliu
local, ca să putem să ne lămurim și noi cu ceea ce spuneți dumneavoastră… că nu
puteți acuma să mă trimiteți în ședința extraordinară de consiliu local să mă uit să
văd ce au făcut alții .. că la ora 12 primesc punct pe ordinea de zi, da, să ne
înțelegem foarte clar, adică nu puteți dumneavoastră să ne spuneți nouă domnule,
știți ce, interesați-vă, cum au făcut alții, da, la ora 14:57, când la ora 12 primesc
punct pe ordinea de zi. Adică, haideți să facem lucrurile în așa fel, încât să fie clare
pentru toată lumea, încă o dată zic, consilierii locali, nu au nici un fel de problemă
să voteze asociația care este cea mai bună în interesul lor, și nu în interesul altor
partide care doresc să-și .. să-și pună punct pe ordinea de zi. Părerea mea
personală, dacă nu este o grabă, ca astăzi, ca aceste două puncte, să fie pe ordinea
de zi, haideți să le lăsăm până pe data de 27, ca să ne lămurim și noi, ce au făcut
alții, și cum au făcut alții, da, și într-o parte, și în cealaltă, ca lucrurile să fie clare
pentru brașoveni în așa fel încât, să nu greșim, domnule Primar. Să nu greșim! Ăsta
este cel mai important lucru. Față de brașoveni. Iar chestia asta, nu vreau să…
stilul ăsta, modul ăsta de a spune domnule, o echipă, brașovenii sunt alături numai
de o singură echipă. Nu, brașovenii trebuie să fie alături de echipa F.C. Brașov, în
primul rând, o echipă pe care cu toții ne dorim să o facem, da? Nu sunt de acord
cu modul ăsta de abordare: o echipă are zero susținători, o echipă are, au toți
brașovenii în spatele lor, nu merge, au o parte de brașoveni putem să spunem, da
nu toți brașovenii, că brașovenii sunt mulți, știți, și atunci, din punctul meu de
vedere, dacă nu există o grabă cu aceste două puncte, putem să le lăsăm până pe
data de 27, la următoarea ședință de consiliu local, ca să avem și noi timp, să ne
uităm pe ceea ce dumneavoastră faceți referire domnule Primar! Că nu am avut
timp până acuma.
Domnul Primar - Allen Coliban: „Graba există și o aveți justificată, de
aceea sunt și propuse pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare. Motivul pentru
care, de-abia astăzi ați primit această informare, este că ieri după-amiază ne-a ieșit

rezervarea, de denumire, și, până nu ai rezervarea de denumire nu ai ce să
înființezi. Lucru simplu. Noi am mai avut pe ordinea de zi înființarea unui club și lam retras pentru că nu a ieșit denumirea.
Iar, altfel nu pot să remarc, decât că vă contraziceți. Adineaori, acum cinci
minute spuneați că este o urgență și că nu ne ajunge timpul, acum vreți să mai …
petrecem o săptămână în analize. Deși, nu este un subiect complicat. Practic,
astăzi, stabilim asocierea pentru înființarea unui club. Ce pot să vă zic este că dacă,
în urma unei analize constatați că nu este oportun sau nu vreți să facem treaba asta,
puteți să reveniți cu un H.C.L. de modificare, dar astăzi dacă luăm decizia aceasta,
putem să demarăm procedura de înființare. Într-adevăr timpul este un factor
important.
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: „nu vă contrazic domnule
Primar, am spus doar atâta Serviciul Investiţii v-am întrebat: în cât timp această
asociație a dumneavoastră, care ați inițiat-o astăzi și ați pus-o pe ordinea de zi, în
cât timp se înființează? Nu mi-ați dat răspuns la această întrebare. În cât timp se
înființează această asociație? Din punct de vedere legal, aveți idee?
Domnul Primar - Allen Coliban: Sunt curios dacă veți găsi un avocat, care
să vă dea lucrurile astea ca răspuns. Adică, stiți și dumneavoastră cum se.. sunteți
jurist, cum se înființează o asociație, eu v-am spus… v-am dat exemple de situații
în care înființarea a fost posibilă.
Iar legat la punctul la care nu v-am răspuns, am omis, și îmi cer scuze, cu
suporterii, eu am avut.. putem avea o discuție factuală, celelalte sunt declarații
politice, deci veniți și spuneți dumneavoastră care este clubul din Brașov care are
cei mai mulți suporteri la fotbal, și eventual demonstrați treaba aceasta.
Mulțumesc!
Doamna Preşedinte supune la vot, punct suplimentar, respectiv:
(1) PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Braşov în vederea
constituirii Asociaţiei Clubul Sportiv Fotbal Club Braşov - Steagul Renaşte.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1,4,5 şi 7
iar în urma votului, a fost respins, având în vedere că voturile de abținere se
contabilizează ca voturi împotrivă și sunt 7 voturi împotrivă, 6 abțineri și 10
voturi pentru.
În continuare se supun la vot punctele de pe ordinea de zi iniţială.

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul nr. 87 din
18.05.2015 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de deratizare,
dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov şi
demararea procedurii de atribuire a unui contract de prestări servicii de DDD, prin
iniţierea unei proceduri de negociere.
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: “Așa cum am mai spus în
ședința trecută, când a fost aprobată acea modificare de penalitate de la 0,1 la 1%,
doresc să-i atrag atenția Dl.ui Primar, pe viitor contractele să nu mai ajungă în
stadiul în care să, fie prelungite și pur și simplu știm cu toții dinainte când acele
contracte expiră, și din timp să facem acea procedură legală de licitație în așa fel
încât să nu mai ajungem să atribuim firmei încă pe 90 de zile deratizarea și
dezinsecția în municipiul Brașov. Să aveți în vedere acest lucru, pentru că nu este
normal să se întâmple și ca și întrebare: dacă în cazul acestor 90 de zile de
prelungire nu se organizează licitație, ce se întâmplă cu acest contract?

Domnul Primar - Allen Coliban îi răspunde domnului consilier: “în
primul rând, aș vrea să vă spun că, știți de practica aceasta din mandatele
anterioare de consilier local. Ea fiind una împământenită, în ultimii ani, în Primăria
Brașov, probabil că știți situația și de la contractul de salubrizare, nu știu dacă are
sens să intrăm în detalii.
Ce pot să vă asigur este că, genul acesta de excepții vor fi din ce în ce mai
puține și deja am avut discuțiile necesare și am luat măsuri cu aparatul din
subordine.
În legătură cu durata contractului, aveți articolul 3, alin. 3, care se referă la
durata de valabilitate, iar clauza este una suspensivă în momentul în care intră în
vigoare contractul atribuit prin procedura licitației deschise, dar nu mai mult de 2
ani, aceasta este formularea din art. 3, alin. 3.
Prin urmare, cred că aveți aici răspuns la, întrebările dumneavoastră, în
textul pe care îl aveți pe masă la proiectul de hotărâre.
Domnul Primar mai face o completare cu privire la procedura pentru
licitație deschisă, aceasta a fost demarată, este o condiție necesară pentru a putea
demara această negociere fără publicare prealabilă.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate
nr.1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 voturi
pentru şi o neparticipare).
Punctul nr. 2
Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Brașov la Asociația Clubul
Sportiv Steagul Roșu Brașov.
Domnul consilier local - Bădulescu Sebastian - Gabriel: ”În primul rând
vreau să vă spun că în data de 20 aprilie am depus la Ministerul Justiției o cerere

pentru rezervare de denumire. Cererea se numea, adică Asociația se numea.. este
Asociația Sportivă Fotbal Club Brașov sau Asociația Sportivă F.C. Brașov. Am
primit negație pentru această cerere. În data de 6 mai 2021 am revenit cu o nouă
cerere, unde am cerut ca noul club să se numească Asociația Club Sportiv
„Academia Fotbal Club Brașov”, Asociația „Club Sportiv Club Municipal
Brașov”, Asociația „Club Sportiv Fotbal Club 1936 Brașov”. Și aici am primit
negație.
Mă surprinde faptul că în data de 14, dl. Primar.. chiar mă bucură că a
făcut acest lucru, a depus o cerere, cu o altă denumire, și a fost aprobată.
De ce au fost respinse aceste denumiri? Și pentru noua asociație? Există în
momentul de față două asociații care nu au fost finalizate… cu această denumire.
Asociația Club Sportiv Steagu Roșu se bucură Municipiul Brașov de o
clară notorietate sportivă, având în vedere istoricul sportiv. Și aici iarăși încă o
întrebare: De ce suporterii brașoveni strigă Steagu Roșu când sunt pe stadion, iar
imnul se numește Steagul Roșu și i s-ar împotrivi acestei Asociații Clubul Sportiv
Steagul Roșu Brașov.
Această entitate Asociația Club Sportiv Steagul Roșu Brașov, are din
punctul de vedere juridic toate demersurile necesare funcționării unui Club Sportiv.
Deci nu există nici un risc din partea Federației Române de Fotbal de a fi
contestată această entitate.
În urma negocierilor și discuțiilor purtate cu actualii asociați, ulterior
adunării Municipiului Brașov… aderării Municipiului Brașov, ei se vor retrage din
această asociație și își vor da demisia.
Trebuie să avem din punct de vedere juridic, absolut toți pașii făcuți, astfel
încât până la 30 iunie 2021, Federația Română de Fotbal, să ia act de demersul
nostru.
Și aici vreau să completez, această Asociație la care dorim să aderăm,
termenul actelor ca să fie finalizate, durează maxim două săptămâni. Deci noi nu
vrem, să facem ceva împotriva voinței suporterilor, noi vrem să ajutăm, de asta neam și implicat în acest proiect. Din păcate, uitați-vă la echipa Steaua Roșie
București, s-a dezbinat formându-se o altă echipă F.C.S.B.
Sunt probleme, deci noi nu ne dorim acest lucru.
Trebuie să înțelegeți, că până în data de 30 iunie, trebuie să depunem
documentația la F.R.F.
Am discutat personal cu juriștii F.R.F.-ului, și nu este nici o problemă ca
acest club să preia locul Coronei. Deci nu vorbim de fuziune aici, vorbim de
preluarea secției de fotbal Corona Brașov.
Iarăși, în această asociație, majoritar, trebuie să fie Municipiul Brașov,
alături, pot face parte din membri fondatori chiar reprezentanți ai S.R. -ului
reprezentanți ai KIDS Tâmpa, și celelalte cluburi sportive care fac parte din acest
oraș.
Nu ne dorim decât să ajutăm prin acest proiect, nu este nici un interes,
acest Club Steagul Roșu Brașov… am în fața mea, și pot să demonstrez, nu are nici
un fel de datorie. S-a scos un certificat de atestare fiscală, care prezintă faptul că nu
are nici un fel de datorie.
Mergând mai departe, Clubul Sportiv Steagul Roșu Brașov, a primit o
adresă de la F.R.F. în care spune că poate să participe în liga a III-a, în următoarea
ediție de campionat. O am și pe aceasta în fața mea. Deci, nu avem nici un risc,

dacă preluăm această asociație, decât avantaje pentru toți brașovenii și pentru
suporterii brașoveni.
D-na Viceprimar Flavia-Ramona Boghiu-Samoilă: “În primul rând, după
cum probabil este evident, nu sunt microbistă, dar recunosc că mi s-a părut cel
puțin hilar faptul că legat de spiritul sporturilor de renume. Cred că atâta lucru am
remarcat și eu cu ochiul liber că spiritul nu stă și susținerea nu vine pentru nume.
Și înțeleg că suporterii susțin o altă echipă și nu cu cea cu care propuneți
dumneavoastră să ne asociem.
Legat de argumentele pe care le-ați adus!
În primul rând, Consiliul Local nu a primit până la acest moment actul
constitutiv, statutul asociației unde doriți dumneavoastră să aderăm. Deci nu avem
nimic, pe baza căreia să decidem. Ne asociem cu niște persoane fizice care ne
promit, că după ce intrăm noi în asociație ies ele și că noi vom avea majoritate, fără
să știm cu cine vom mai fi colegi în consiliul director, fără să știm care sunt
obiectivele asociației, fără să avem acces la documente.
În Comisia 4 ieri, v-am solicitat documente financiar-contabile să vedem
despre ce este vorba în asociația în care intrăm. Într-adevăr ați adus un certificat de
atestare fiscală care atestă că nu are datorii la bugetul de stat. Care până la această
oră nu a fost văzut de către colegii consilieri, la fel ca nici un alt document.
Apoi, în proiectul de hotărâre cu care ați venit dumneavoastră, există
câteva aspecte care nu sunt în regulă, și anume la articolul 2 este vorba despre o
cotizație, care se regăsește și în actele constitutive ale asociației. În cadrul comisiei
de specialitate de ieri, v-am ridicat această problemă și v-am spus de ce nu poate
municipalitatea să achite această cotizație. Ați spus că urmează să se facă o
hotărâre A.G.A. a asociației, care să ne absolve de plata cotizației. Ce am eu în
acest moment, este o hotărâre A.G.A. din 2018 care stipulează clar că toți membrii
trebuie să achite această cotizație de 8.400 lei.
În rest, în față am o foaie, ca și contraargument am doar ce mi-ați spus
dumneavoastră că urmează să aduceți, n-am văzut nici până la această oră.
Apoi, legat de obiectivele asociației, așa cum spuneam, membrii
Consiliului Local nu au nici la această oră nici un document care să spună care sunt
obiectivele asociației la care aderăm. Îmi spune că modul de dobândire a calității
de membru : poate deveni membru al clubului sportiv orice persoană fizică sau
juridică, care: punctul a din capitolul IV, art. 13, este de acord cu Statutul
Asociației și respectă obiectivele și scopul acesteia.
Sunt curioasă colegii care vor vota pentru, cum pot să voteze pentru, că
sunt de acord cu Statutul unei Asociației, Statut pe care nu l-au citit.
Apoi, avem așa cum spuneam o serie de nume de persoane fizice care sunt
asociate și cărora ar urma să le devenim colegi, ulterior, să vedem dacă și în ce
formă ar ieși din asociație, ne bazăm doar pe ce spuneți dumneavoastră.
În ceea ce privește patrimoniul Clubului Sportiv, la articolul 45 din Statut,
spune că veniturile Clubului Sportiv pot proveni din fonduri nerambursabile de la
bugetul de stat și din bugetul local pentru finanțarea de programe sportive. Adică,
aderăm la o Asociație care după aceea să vină să ia finanțare de la Consiliul Local
și să concureze cu celelalte cluburi sportive pentru care am pregătit finanțările
nerambursabile.

Se vede că statutul Asociației nu a fost gândit în așa fel încât Municipiul
să fie…, asta e diferența dacă înființăm noi o Asociație și dacă aderăm la una
existentă.
Apoi, nu avem nici un fel de date despre persoanele fizice, văd în ultima
hotărâre A.G.A. componența nominală a adunării generale și a Consiliului
Director, președinte: Adrian Vic, Vicepreședinte: Eduard Vasile.. o spun pentru
colegii consilieri, ca să știe cu cine ne asociem, dacă nu au avut acces la
documente… Vicepreședinte: Eduard Vasile Gherghe… membru: Vasile Dan
Spătaru… secretar: Dragoș Ivăncescu.. aceștia sunt membrii Consiliului Director.
Asta legal de cum putem noi să votăm, nu intru pe fond, pentru că nu,
stăpânesc subiectul, spuneam că nu sunt nici microbistă, nici nu am mai înființat
asociații sportive, dar nu cred că, dintre colegii consilieri, pot să voteze fără a avea
aceste informații, dacă da, sunt curioasă care sunt contra-argumentele.”
Domnul consilier local - Vătavu Valeriu: ”Mi-e tare greu să vă spun ce vă
spun acum, dar totuși, pentru că Dl. Primar a invocat și argumentul moralității, și
nu știu dacă era cel mai bine, sau persoana indicată să invoce argumentul
moralității, în numele moralității, vă spun așa: brașovenii au infinit mai multe
probleme actuale, curente, stringente, decât această, să zicem problemă minoră
legată de fotbal.
Este de notorietate faptul că un studiu făcut de către un institut de sondare
a opiniei publice, a arătat că dintr-o 100 de persoane 30% se uită la fotbal, și din
acești 30% care se uită la fotbal, sunt suporteri adevărați doar 20%.
Așadar, eu cred că această temă a fotbalului brașovean nu este altceva
decât o gogoașă electorală, asta ca să ne înțelegem.
În al doilea rând, din punct de vedere juridic, pentru că îmi respect
profesia, vă spun că această reînviere a fotbalului brașovean, mai ales a brendului
și a clubului F.C. Brașov, nu se poate face decât în anumite condiții stricte. Cred că
și acea propunere, și asta aș fi vrut s-o spun, făcută de Dl. Primar cu o asociație
sportivă Clubul Sportiv Club Fotbal nici denumirea asta, nu e ceva în regulă, este o
pistă greșită, la fel cum cred că este o pistă destul de grea, dar nu imposibilă, calea
aleasă de Dl. Bădulescu.
Dl. Bădulescu, într-adevăr a avut niște discuții cu cei de la această
asociație.
Este foarte important un alt aspect pe care eu vreau să il zic, dar
municipiul ar putea să intre în această asociație Fotbal Club Steagul Roșu, cu 2
condiții.
Eu, în comisia juridică am propus două amendamente și răspund și
doamnei Viceprimar, era clar că acea cotizație nu avea ce să caute în proiect și
unul din amendamentele propuse de mine și votate în comisia juridică a fost
înlăturarea acestei cotizații. Deci aicea lucrurile stau foarte clare, așa stau lucrurile
într-adevăr cum se spune că această cotizație nu poate fi plătită de municipiu.
Și cel de-al doilea amendament pe care eu l-am propus și care a trecut, a
fost : introducerea, sau mă rog, demersurile de a participa în cadrul acestei asociații
de către U.A.T. Brașov, după efectuarea unui audit juridic și financiar. Pentru mine
acel certificat de atestare fiscală nu este suficient, pentru că arată doar datoriile la
ANAF și să nu se supere colegul meu Bădulescu pe mine, cred că lucrurile au fost

făcute un pic în pripă. Eu știu de acest proiect doar de ieri, mi-am oferit ajutorul și
aș fi putut veni cu ceva idei, dar, teoretic și legal, această intrare în Asociația
Fotbal Club Steagul Roșu se poate face, dar repet, în anumite condiții. Motib
pentru care, dacă se va proceda la acest audit, da, este adevărat astăzi am avut
discuții și eu cu Dl. Gherghe și cu Dl. Bogdan Filceag, care este juristul care s-a
ocupat de această asociație, este clar că această asociație, are niște contracte în
derulare de care municipalitatea trebuie să știe, și cred că, încă o dată spun că
lucrurile s-au făcut în pripă.
După părerea mea, și aici îi răspund și domnului Pătrașcu o asociație nou
înființată, eu personal, nu m-aș angaja, să o fac mai repede de 6 săptămâni,
indiferent cum și ce demersuri, peste anumite termene date de codul de procedură
și de o anumită procedură judecătorească, nu putem trece. Și atunci această
asociație, eu, personal, cred că nu se poate înființa mai repede de 6 săptămâni.
Spun înființat, în sensul de a putea funcționa.
Și atunci, referitor la acest punct 2 propus de colegul meu Bădulescu, îl
susțin doar la nivel teoretic, și numai dacă, se parcurg acele proceduri.
Ori, aceste proceduri ar însemna așa: o hotărâre de intenție, din partea
municipalității, urmată de o hotărâre a Adunării Generale a Asociației Fotbal Club
Steagul Roșu, prin care să ne accepte condițiile, și când spun să ne accepte
condițiile, mă refer strict la condițiile de legalitate. Apoi, refacerea actelor
constitutive ale acelei asociații și apoi.. și apoi , parcurgerea pașilor necesari la
federație și închei spunându-vă așa: totuși acest Club Corona Brașov, nu are
suporteri, poate că nu este foarte iubit, dar are o muncă destul de mare în spate, are
efortul unor oameni, și are totuși un palmares și niște rezultate. Ce se întâmplă cu
acest club?
Fie în varianta s-o numesc Coliban, fie în varianta Bădulescu.
Cei de la Asociația Fotbal Club Steagul Roșu și-au exprimat dorința, dacă:
prin hotărâre de consiliu local secția de fotbal seniori de la Corona Brașov, se
închide, să preia jucători, logistică, știu eu, eventuale obiective, cum ar fi
administrarea, folosirea și administrarea terenului, și așa mai departe.
Sigur că acest lucru s-ar putea face și cu o asociație nouă, dar, cred că nu ar
trebui să ne batem joc nici de munca celor de la Corona Brașov, care au avut niște
rezultate.
Am spus că închei, îmi cer scuze, aș mai avea totuși o.. un argument: Eu
cred că nu putem, să facem o diferență între suporterii mei, suporterii tăi, suporterii
dumneavoastră, suporterii altora.
Eu cred că în Brașov, cine dorește să se alăture BREND-ului F.C. Brașov,
poate veni sub o unică umbrelă, într-adevăr numită F.C. Brașov.
Și aici vreau să corectez ceea ce a spus Dl. Primar, cred că i-a scăpat, nu
cred că a spus intenționat, Municipalitatea nu are palmaresul, și o să vă rog să mă
contraziceți domnule Primar dacă nu este așa. Municipalitatea nu are palmaresul,
ca să avem, noi, Municipiul Brașov palmaresul, trebuie să plătim o grămadă de
datorii. Municipiul Brașov, din știința mea, are numele și culorile. Atât. Ca marcă
înregistrată. Mulțumesc!

Domnul consilier Potea Marius-Valentin are o completare la acest punct: ”În
cadrul ședinței comisiei 5 de ieri, am ridicat o problemă din punct de vedere
juridic, nu avem nicio hârtie, nici un draft, care putem să ne asigurăm, că membrii
fondatori ai acestei asociații se vor retrage, după ce această uniune se va face.
Inițial, Dl. Bădulescu, v-a prezentat ceva astăzi, văd că în continuare nu
avem nici.. nimic primit. Vreau să știu o părere despre acest lucru, dacă s-a
discutat și ce s-a discutat, pentru că mi se pare un lucru important, plecând de la o
asociere și trebuie să știm cu cine și dacă, cei care își respectă, își respectă sau nu
își respectă această decizie. Și consider că ar trebui să avem ceva clar și scris. Vă
mulțumesc!
Domnul Primar - Allen Coliban doreşte dreptul la replică:”Spunea dl.
Vătavu că 30% se uită la fotbal, 20% dintre aceștia sunt suporteri. Adică un calcul
matematic ne arată că 6% din populația intervievată, dacă ne raportăm la populația
Brașovului, vorbim de 18.000 de brașoveni, dar vă spun că un alt exemplu: un
audit făcut la Farul Constanța, o echipă aflată într-o situație similară, desființată,
care își, se chinuie acuma să recâștige gloria de altădată, a arătat că BREND-ul
Farul Constanța are o expunere și o agreabilitate, o afinitate în rândul a 40.000 de
constănțeni. Cred că dacă am face un audit de genul acesta cu privire la brend-ul
F.C. Brașov, ați fi surprins, pentru câtă lume, ce se întâmplă cu fotbalul brașovean
și cu F.C. Brașov, sau cu Steagul Roșu, echipa de odinioară, sau S.R. echipa
actuală, contează mult.
Legat de ce spuneați dumneavoastră cu denumirea unui club, mă surprinde
de la un jurist să văd o necunoaștere a acestor aspecte, dacă ați fi înființat recent un
club sportiv, în ultimii 10 ani de zile, ați fi aflat că, pentru a economisi, timp și
bani, care în momentul obținerii certificatul de identitate sportivă, condiția pentru
obținerea certificatului este ca în denumirea acesteia să se regăsească sintagma
”Club Sportiv” .
Din punct de vedere al O.G. nr. 26, este condiția să înceapă cu ”Asociație” o
asociație. Prin urmare, Asociația Clubul Sportiv este forma cea mai scurtă din
punct de vedere al timpului, care îți permite obținerea CIS-ului și ulterior,
înființării Asociației, fără să mai faci încă o rezervare de denumire, să mai plătești
niște taxe suplimentare.
Prin urmare, nu este nimic ciudat într-un Club Sportiv care se numește
Asociația Clubul Sportiv x,y,z în cazul de față, Fotbal Club Brașov, ci este modul
corect de a înființa și eficient de a înființa un Club de la zero.
Legat de munca de la Corona de care ne batem joc, nu, vorbim de banii
publici de care ne batem sau nu ne batem joc și de care s-a bătut sau nu s-a bătut
joc. Eu zic că lucrurile pe care le putem lua, din respectiva structură, respectiv,
eventual, poziția într-o ligă fotbalistică, sunt teme pe care va trebui să le discutăm,
sau să le analizăm, sau să lăsăm viitoarei conduceri a clubului, să o facă.
Legat de palmares, din câte știu eu, și cred că știți și dumneavoastră, în
momentul în care, de la falimentarul club F.C. Brașov, s-au achiziționat drepturile,
s-au achiziționat marca, o dată cu ea venind și partea legată pe palmares și de
culori. Nu există altă entitate care poate să clameze, să pretindă drepturile cu
privire la palmares, decât municipalitatea care deține marca și care a cumpărat
toate aceste lucruri de la F.C. Brașov.

În rest, l-am auzit pe dl. Bădulescu adresându-vă dumneavoastră o întrebare
legată, de ce strigă suporterii Steagul Roșu? domnule Bădulescu, adresați-vă
suporterilor, pentru răspuns și este un lucru pe care chiar vă invit să-l faceți, pentru
că, ați clarifica foarte multe aspecte, inclusiv legate de felul în care ar putea să se
denumească un club sau altul, sau felul în care F.C. Brașov ar putea să continue
sau nu activitatea unui club existent. Probabil, că veți afla din foarte multe voci, că
așteptarea este ca asocierea să se facă cu echipa actuală cu S.R. Brașov.
Legat de, opinia juridică pe care ați formulat-o, acesta este lucrul cel mai
important, și cel mai sensibil. Eu v-am trimis o opinie juridică în scris primită de la
o Casă de avocatură, care spune că nu se poate ca acest club de Liga a IV-a,
existent și înscris în campionat să preia locul unui alt club.
Dumneavoastră ați venit în schimb cu niște argumente și cu niște discuții
telefonice pe care le citați, dar fără o opinie în scris, în acest sens. Prin urmare,
consider că, opinia pe care nu doar că am primit-o în scris, și am și verificat-o cu
juristul Federației Dl. Stângaciu, este opinia corectă, aceea că, degeaba ne asociem
acum la un club existent de Liga a IV-a, pentru că nu vom reuși să îi transferăm,
să-i cesionăm, dreptul de a juca în locul Clubului Municipal.
Dacă mai sunt solicitări, ce clarificări, dau alte întrebări, vă stau la
dispoziție. Vă mulțumesc!
Domnul consilier Lucian Pătrașcu: “am înțeles că Dl. Primar de patru zile
este interesat de această asociație, da? Să înțeleg că acum 4 zile domnul Primar a
depus pentru rezervarea de denumire de nume, dar din luna martie de când domnul
Primar a vrut să scoată Corona, echipa Corona de la jumătatea campionatului, s-o
scoată pe tușă, nu s-a gândit de atunci să facă o nouă asociație? Deci acum 4 zile,
să înțeleg domnule Primar, v-ați gândit să faceți o asociație pentru această echipă.
Și vreau să mai atrag atenția domnului Primar, la toți colegii la urma urmei, pentru
că suntem toți consilieri locali și colegi în consiliul local, faptul că noi cu toții
reprezentăm interesul tuturor brașovenilor, aici, în calitate de consilieri locali. Noi
suntem aici consilieri locali, nu suntem… reprezentanți a unor entități. Și atunci,
prin urmare, dacă noi reprezentăm interesul tuturor brașovenilor, să nu vorbim
despre anumite interese a unei echipe de fotbal a unei alte echipe de fotbal.
Și revin încă o dată la ceea ce am spus anterior, acuma poate vă convine
domnule Primar, că data trecută nu v-a convenit, că era punctul dumneavoastră.
Poate, este mai bine cu acest punct să revenim în data de 27. Da? Să îl
amânăm, să mai discutăm, să mai vedem despre ce este vorba, și în data de 27, să
revenim cu acest punct pe ordinea de zi.
D-na Moraru Beatrice-Mihaela - președinte de ședință precizează că pentru a
reveni în data de 27, nu domnul Primar trebuie să se pronunțe, ci inițiatorul.
Domnul Primar - Allen Coliban răspunde și la celălalt punct: ”reiau ce am
mai spus și anterior, sperând că într-adevăr așteptați un răspuns și nu erau doar o
avalanșă de declarații politice reluate.
A existat o propunere în acest sens, și un efort al colegului Sebastian
Bădulescu, pentru care îi mulțumesc și i-am apreciat interesul arătat acestui
subiect, de a înființa acest club și într-o ședință anterioară de consiliu local.

În momentul în care, după două respingeri succesive de disponibilitate de
denumire, lucru, care m-a surprins și pe mine și care nu este un punct foarte
complicat într-un astfel de demers de înființare. În momentul în care am aflat că
avem o denumire, am acționat, am depus cererea, m-am asigurat că obținem o
denumire, și că nu intrăm într-o buclă de refuzuri, și prin urmare aveți astăzi
posibilitatea, ați avut astăzi posibilitatea de a înființa acest club.
Legat de alte aspecte care țin de punctul de pe ordinea de zi la care am ajuns,
nu înțeleg dacă aveți și alte întrebări. La ora actuală vorbim despre a ajunge
asociați la.. de a intra asociați la.. noi municipalitatea, prin Consiliul Local, într-o
structură existentă, nu discutăm despre alte lucruri. Mulțumesc!
Domnul consilier local Bădulescu Sebastian-Gabriel:”…în primul rând, am
înțeles la articolul 2 cu cotizația, o retrag de pe ordinea de zi și rămâne doar
articolul 1, cu aderarea la această asociație.
Actele, se află de cel puțin două săptămâni, de la această asociație.. se află
de cel puțin două săptămâni la departamentul juridic. Inclusiv CIS-ul, și toate
actele societății. În momentul când aderăm la această asociație, Statutul asociației
se modifică. Avem posibilitatea să modificăm statutul așa cum ne dorim noi.
Vreau să mai menționez faptul că membrii fondatori nu mai rămân în
această asociație, deci nici un membru fondator. Asociat majoritar va fi Municipiul
Brașov, ulterior, pot să intre ca asociați, sau membri fondatori, orice persoană care
își dorește și vrea binele fotbalului brașovean.
Încă ceva, deci, Asociația Club Sportiv Steagul Roșu Brașov este înregistrată
la OSIM. Și vreau să mai adaug un singur lucru, noi oricum… Colegii noștri de la
departamentul juridic au făcut un amendament, deci, dacă nu venim cu acest audit,
automat nu ne putem asocia, deci nu riscăm absolut nimic. Mulțumesc!
D-na Viceprimar Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona: “Legat de retragerea
punctului cu cotizația trebuie depus amendament, nu puteți să-l retrageți pur și
simplu, va trebui să depuneți amendament să-l supunem la vot.
Doi, legat de faptul că există de două săptămâni actele la Direcția Juridică,
cererea dumneavoastră are data de 14 mai, acum 4 zile, nu știu ce acte ați lăsat,
dacă le-ați lăsat nu le-ați fost cu număr, nu au fost pe circuit, și oricum ele nu au
fost puse în spatele proiectului de hotărâre. Deci nu știu ce ați lăsat…
Legat de faptul că vor ieși membrii fondatori și va deveni Primăria:
1. Municipiul nu poate să devină membru fondator. Membrii fondatori sunt
și rămân, că odată s-a fondat, asociația. Poate să devină membru în Consiliul
Director, dar nu de unul singur. Deci, oricum va trebui ulterior să caute și alți
membri în Consiliul Director, despre care nu știm cine vor fi, dar municipiul nu
poate fi, de unul singur, de sine stătător, în asociație.
Din nou ne grăbim. Se poate ca după aceea, la următorul Consiliu Director,
pentru că municipiul dacă intră, va fi minoritar. Ceilalți membri, să voteze să intre
oricine altcineva și să se voteze componența Consiliului Director și noi să
rămânem simplu membru.
Legat de partea cu auditul, din nou, votăm acum, pe o promisiune că va
exista un audit care nu va putea să producă .. efecte … post … nu va putea să
producă efecte, nu știm ce datorii sunt la terți. Așa cum bine spunea și Dl. Vătavu

avem un certificat de atestare fiscală care ne arată că nu sunt datorii la bugetul de
stat dar, atât. Mi separe că în momentul acesta este cel puțin grăbită, inițiativa asta,
pe lângă faptul că ne lipsesc multe, multe informații. Adică până acum tot ce am
auzit este, ce ne spuneți dumneavoastră că se va întâmpla, bazat pe promisiunile
unor persoane pe care nu le cunoaștem. Mulțumesc!
Domnul Viceprimar – Sebastian - Mihai Rusu: “…asist de aproape o oră
jumate la niște dezbateri care, puteau fi rezolvate și altfel, nu cred că este cazul de
ambiții. Niște ambiții care, cred eu că nu își au rostul și nu vizează de fapt țelul
nostru final, și anume de a avea F.C. Brașov echipa fanion a Brașovului.
Cred că uităm faptul că, timpul este foarte scurt și că mai avem o lună și 8
zile până să putem face ceva, în cazul în care nu o facem, vom pierde și locul
Coronei, secția de fotbal Corona va fi desființată, acei jucători vor rămâne pe
drumuri. Probabil că cineva asta își dorește.
Am auzit tot felul de discuții și aluzii vis-a-vis de Corona, mereu e blamată,
e pusă la zid, de unde a început ghinionul ăla cu handbalul, nu știu de ce nu vrem
să înțelegem că până la urmă, acolo vorbim de copiii noștri, de copiii brașovenilor,
care au acest club al municipalității.
Să negăm tot ce e bun, eu cred că e păcat, e adevărat că memoria colectivă
este scurtă și întotdeauna ne raportăm la ultimul eveniment, însă dacă vrem să
construim ceva trebuie să le și dăm încredere.
Acum, implicându-mă în acest fenomen, până de ceva timp, am avut tot
felul de discuții.. scindarea aceasta și opoziția pe care o face S.R.-ul nu cred că este
constructivă, eu cred că ar trebui să unim toate cluburile de fotbal. Și da, chiar dacă
Dl. Răzvan Lucescu a dat niște bani, să știți că săptămâna trecută am vorbit cu el
pentru … Dânsul m-a sunat, vă recunosc că nu aveam numărul dânsului, n-am
vorbit în viața mea cu Dl. Răzvan Lucescu până acum o săptămână, și dânsul
personal mi-a spus că el, era în Italia, cu ceva treabă, și ceea ce el a înțeles că banii
îi dă pentru Brașov și a vrut să întărească acest lucru, că banii pe care i-a plătit i-a
plătit pentru F.C. Brașov și pentru a vedea o singură echipă, iar vorbele Dl.ui
Lucescu au fost foarte clare: domnule Rusu, nu faceți greșeala de la București, cu
Steaua și F.C.S.B.
Aveți un singur club F.C. Brașov. Uniți sub această umbrelă toate cluburile
de fotbal. Lucru pe care eu îl zic și îmi răcesc gura de două luni. Dar din păcate
avem parte doar de niște înjurături, ale unor membri ale galeriei, care nu cred că
aceștia sunt suporterii brașoveni, pentru că, galeria e una și suporterii sunt alta.
Am avut plăcerea să stau de vorbă cu câțiva fotbaliști de la S.R. Brașov,
fotbaliști care agreează ideea de F.C. Brașov și agreează ideea de a intra și a fi cu
toții sub o singură umbrelă.
Eu cred că dacă exista până acum o dorință reală, această asociație era
înființată, stăm acum în ceasul al doisprezecelea să ne tot dăm cu capul de pereți ce
facem și cum ce facem. Probabil că a fost în pripă, însă din păcate aceasta era
singura variantă, nu avem timp să înființăm o asociație nou din punct de vedere
juridic, și dacă vrem să nu pierdem locul cu Liga II și să luăm locul Coronei,
pentru că până la urmă cred că asta ne-am dori să fim în Liga II, nu să rămânem în
Liga a III-a.

Deci, cu o construcție nouă, din păcate, nu se poate și atunci a fost o
chestiune de compromis, unde cineva la presiunile foștilor fotbaliști și actualilor
fotbaliști, a cedat această asociație.
Discuțiile au fost făcute inclusiv la nivel de F.R.F. cu juristul menționat
anterior, am vorbit cu vicepreședintele Federației Române de Fotbal, ieri, pentru a
mă asigura că într-adevăr este real și nu intrăm într-o problemă cu această
asociație, ni s-a confirmat că da, vom putea prelua locul Coronei în campionat, așa
că stăm, facem declarații și ne tot învârtim în jurul cozii, în loc să facem ceva
concret.
V-am zis, din păcate asociația nou creată nu ne ajută, mai avem o lună și 8
zile, întrebarea se pune? Vrem să intrăm în Liga a II-a și să nu pierdem acest tren?
Sau vrem să pierdem acei fotbaliști, să îngropăm tot ce a fost, să rămânem în Liga
III, să dăm acest brend unei echipe că așa vor unii, sau facem ceva în sensul ăsta.
Eu cred că discuțiile au fost destule, subiectul acesta ne-a epuizat pe toți, din toate
punctele de vedere. Eu cred că trebuie să luăm o decizie și să nu ștergem cu
buretele tot ce a fost.
Și din nou revin cu rugămintea, către toți fotbaliștii, suporterii, brașovenii,
haideți să avem echipa fanion a Brașovului și să nu restricționăm accesul unui
club. Trebuie să dăm accesul tuturor fotbaliștilor, de la toate cluburile de fotbal
din Brașov. Mulțumesc!
D-na consilier Diaconu Pamela-Maria precizează faptul că: “amendamentele
vizau: modificarea acestui punct prin eliminarea acelui articol referitor la cotizație.
Amendamentul, cum am spus, a trecut în comisia juridică și a fost votat pentru, în
unanimitate. Acest amendament va fi supus votului, în cadrul consiliului, iar,
celălalt amendament viza realizarea acestor operațiuni de audit, atât pe partea
juridică, cât și pe partea financiară înainte de, și condiționarea .. practic aderării la
această asociație în funcție de rezultatul acestor operațiuni de audit…ambele
amendamente au trecut în cadrul comisiei juridice, au fost votate favorabil.”
Urmează supunerea la vot a primului amendament și anume:
Eliminarea articolului 2 din proiectul de hotărâre așa cum a fost
prezentat. Se face apelul pentru votul fiecărui consilier, în ordine alfabetică,
iar amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 10 voturi împotrivă.
Se supune la vot următorul amendament, respectiv, aderarea, sub
condiția unui rezultat favorabil, în urma auditului atât financiar , cât și din
punct de vedere juridic.
Amendamentul a fost respins cu: 10 voturi pentru ; 10 voturi împotrivă
și 3 abțineri, care se contabilizează ca voturi împotrivă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aderarea Municipiului
Brașov la Asociația Club Sportiv Steagul Roșu Brașov.
D-na Secretar general - Trandafir Adriana precizează următoarele: “S-au
înregistrat 10 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, dar vă explic de ce a fost
respins, pentru că: acest proiect trebuia să fie votat cu majoritate absolută, adică
jumătate plus unu din numărul celor în funcție, asta înseamnă 14 voturi trebuia să
aibă pentru. Ca dovadă, proiectul a fost respins, chiar dacă numărul este egal.
Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Brașov la Asociația Clubul
Sportiv Steagul Roșu Brașov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4, 5 si 7, iar în
urma votului a fost respins cu 10 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă.
Preşedintele şedinţei d-na Moraru Beatrice-Mihaela - declară încheiate
lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.
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