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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 AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 

DIN  DATA  DE 06 NOIEMBRIE 2020 

 

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată 

pentru data de 06 noiembrie 2020, orele 12:00, anunţul de şedinţă fiind postat pe site-

ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local. 

Şedinţa s-a desfăşurat la sediul C.A.T.T.I.A., fiind transmisă live pe internet 

prin intermediul mijloacelor electronice. 

      

 Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Trandafir, face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 27. 

Doamna Secretar General precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 

hotărâri valabile. 

 La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban. 

* 

Ordinea de zi 

 

* 

Punctul nr. 1  

 Depunerea jurământului de către consilierii locali 

Doamna Secretar General Adriana Trandafir precizează că având în vedere 

Ordinul Prefectului prin care s-a stabilit ca fiind legal constituit Consiliul Local al 

Municipiului Brașov, precum și prevederile încheierii Judecătoriei Brașov, prin care  

s-au validat mandatele celor doi supleanți, invită următoarele persoane să depună 

jurământul: 

 

 Domnișoara Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona depune jurământul: 

„Subsemnata Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona, jur să respect Constituția și legile 

țării, și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru 

binele locuitorilor Municipiului Brașov, județul Brașov. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”  

 

Doamna Diaconu Pamela-Maria depune jurământul: 

„Subsemnata Diaconu Pamela - Maria, jur să respect Constituția și legile țării, și 

să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele 

locuitorilor Municipiului Brașov, județul Brașov. Așa să-mi ajute Dumnezeu!  

 

Domnul Vieriu Costel depune jurământul: 

„Subsemnatul Vieriu Costel, jur să respect Constituția și legile țării, și să fac, cu 

bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Municipiului Brașov, județul Brașov. Așa să-mi ajute Dumnezeu!  

 

Având în vedere că la acest moment toți consilierii locali au depus jurământul, 

doamna Secretar General declară că toţi consilierii locali ai Municipiului Brașov din 

acest moment au intrat în exercițiul mandatului lor. 
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* 

Punctul nr. 2  

 Alegerea  Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Brașov 

 

Având în vedere că trebuie desemnat președintele de ședință pentru a conduce 

mai departe ședința de îndată, doamna Secretar General solicită să se facă propuneri în 

acest sens. 

A fost făcută o singură propunere, și anume domnul consilier Corbu Ioan îl 

propune ca președinte de ședință pe domnul consilier Alexandru Roșu. 

Doamna Secretar General supune la vot propunerea ca domnul consilier Roșu 

Alexandru să fie ales președinte de ședință.  

Propunerea a fost aprobată cu 23 de voturi pentru și 4 abțineri. 

Având în vedere faptul că cvorumul pentru adoptarea acestei hotărâri este 

majoritate simplă, doamna Secretar General informează că hotărârea a trecut și domnul 

Roșu Alexandru este invitat să preia conducerea ședinței. 

* 

Punctul nr. 3  

 Aprobarea numărului, denumirea și componența comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Brașov 

 

Președintele ședinței, domnul Roșu Alexandru, aduce la cunoștință comisiile de 

specialitate și componența acestora, precizând că acestea s-au conturat ca urmare a 

discuțiilor pe care le-au purtat liderii de grup.  

 

Comisia 1, pentru buget, finanțe, investiții, studii, prognoze și administrarea 

domeniului public și privat al Municipiului Brașov: 

1. Corbu Ioan         

2. Bădulescu Sebastian - Gabriel       

 3. Cențiu Radu - Alexandru     

4. Rusu Sebastian - MIhai      

 5. Iftime Mihai - Ciprian    

6. Scripcaru George     

7. Pătrașcu Lucian    

 

Comisia 2, pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea 

teritoriului, realizarea lucrărilor publice și conservarea monumentelor istorice și de 

arhitectură, rezervații naturale și protecția și refacerea mediului înconjurător: 

Scripcaru George  

Gerea Miruna-Magdalena 

Rusu Sebastian-Mihai 

Boroda George 

Corbu Ioan 

Ilie Victor 

Stancu Raluca Maria 

 

Comisia 3, pentru comerț, turism, achiziții publice, donații, situații de urgență, 

salvamont, evidența persoanelor: 

Braun Werner        

Cențiu Radu - Alexandru        

Bart Bogdan -Dragoș      

Diaconu Pamela - Maria       
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Vecerdi Cristina - Agnes     

Roșu Alexandru     

Crivineanu Alexandra - Ioana    

 

Comisia 4, pentru activități științifice, social-culturale, muncă, familie, 

educative, sportive, agrement, tineret, religie, învățământ, sănătate și protecție socială: 

Vecerdi Cristina - Agnes 

Moraru Beatrice - Mihaela 

Braun Werner 

Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona 

Codreanu Adrian 

Crican Cezar-Alexandru 

Crivineanu Alexandra - Ioana 

 

Comisia 5, juridică și administrație publică locală, păstrarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor: 

Roșu Alexandru 

Diaconu Pamela-Maria 

Ilie Victor 

Vătavu Valeriu 

Moraru Beatrice-Mihaela 

Pușcașu Alexandru-Claudiu 

Potea Marius Valentin 

 

Comisia 6, pentru probleme de gospodărie comunală, locativă, agricultură, 

cadastru, fond funciar și registru agricol, fond forestier, servicii comunitare și de 

utilitate publică: 

Iftime Mihai-Ciprian 

Stancu Raluca-Maria 

Oniga Mihai - Andrei 

Scripcaru George 

Boghiu- Samoilă Flavia-Ramona 

Vieriu Costel 

Vătavu Valeriu 

 

Comisia 7, pentru relații externe, studii europene, relații cu instituții și 

organisme internaționale și orașe înfrățite, cooperare sau asociere cu autorități, 

asociații ori persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate, cetățean de onoare 

și dezvoltare intracomunitară: 

Pătrașcu Lucian 

Paul Radu - Valentin 

Iftime Mihai- Ciprian 

Braun Werner 

Boroda George 

Diaconu Pamela-Maria 

Crican Cezar-Alexandru 

 

Se supune la vot componența comisiilor de specialitate și este aprobată în 

unanimitate. 
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* 

Punctul nr. 4 

Alegerea viceprimarilor Municipiului Brașov 
 

În conformitate cu art. 152, alin. 2, Președintele de ședință  solicită domnului 

Primar Allen Coliban propuneri în acest sens.  

Domnul Primar Allen Coliban face două propuneri pentru cei doi viceprimari, 

în persoana domnișoarei  Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona și în persoana domnului  

Rusu Sebastian Mihai 

 

Conform dispozițiilor Codului Administrativ, se supun la vot secret cele două 

propuneri de viceprimari.  

Domnul consilier Lucian Pătrașcu are o intervenție la acest punct, precizând 

faptul că grupul Partidului Social Democrat, format din patru consilieri, se va abține de 

la vot. 

 

Se împart buletinele de vot. 

Doamna Secretar General solicită ca pe buletinele de vot să fie înscrise 

propunerile în ordinea în care au fost făcute de către domnul Primar. 

Se votează, fiecare consilier local depune în urnă buletinul de vot.  

După exprimarea votului, se procedează la deschiderea urnei și numărarea 

buletinelor de vot. 

Președintele de ședință – domnul Roșu Alexandru – precizează că toți 

consilierii au fost de acord cu cele două propuneri: 

 „Având în vedere voturile exprimate, se constată aleși cei doi viceprimari ai 

Municipiului Brașov, în persoana colegilor Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona și 

Sebastian Rusu Mihai, pe care îi felicit și îi invit pe rând să rostească câteva cuvinte. 

Urmează, oricum, să depuneți și jurământul”.  

* 

Depunerea jurământului de către d-ra Viceprimar 

 Flavia- Ramona Boghiu- Samoilă  

 

Viceprimar domnişoara Boghiu- Samoilă Flavia - Ramona: 

„Subsemnata Boghiu - Samoilă Flavia - Ramona, Viceprimar al Municipiului Brașov, 

jur să respect Constituția și legile țării, și să fac, cu bună credință, tot ce stă în puterile 

și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Brașov, județul Brașov. Așa 

să-mi ajute Dumnezeu!”  

* 

Depunerea jurământului de către dl. Viceprimar Rusu Sebastian Mihai 

 

„Subsemnatul Rusu Sebastian - Mihai, Viceprimar al Municipiului Brașov, jur să 

respect Constituția și legile țării, și să fac, cu bună credință, tot ce stă în puterile și 

priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Brașov, județul Brașov. Așa să-

mi ajute Dumnezeu!”  

Punctul nr. 5 

desemnarea înlocuitorului de drept al Primarului Municipiului Brașov 

 Președintele ședinței -  dl. Roșu Alexandru, în conformitate cu dispozițiile art. 

152, alin. 4, din Codul Administrativ, solicită domnului Primar Allen Coliban să facă 

propuneri în acest sens. 

 Primar – dl. Allen Coliban: „Propunerea mea pentru această poziție este Flavia 

Boghiu Samoilă. Vă mulțumesc!” 
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 Președintele ședinței supune la vot propunerea domnului Primar Allen Coliban, 

ca persoana viceprimar care va fi înlocuitorul de drept al acestuia să fie d-ra  Boghiu- 

Samoilă Flavia-Ramona. Hotărârea a fost adoptată. 

 

Cuvântul domnișoarei  Boghiu- Samoilă Flavia-Ramona - Viceprimar 

 

 „Mulțumesc domnule Președinte de ședință, mulțumesc domnului Primar Allen 

Coliban pentru propunere și colegilor consilieri pentru votul pe care mi l-au acordat 

astăzi. Votul pe care l-am primit de la dumneavoastră astăzi vine în completarea celui 

pe care ni l-a dat déjà electoratul pe 27 septembrie, și care în momentul de față ne 

responsabilizează să facem pentru Brașov tot ceea ce am promis că vom face, tot ceea 

ce stă în cunoștința și priceperea noastră, astfel încât locuitorii orașului Brașov să aibă 

o viață mai bună în urma mandatelor noastre.  

Intrăm într-un moment greu în Primărie și ne preluăm mandatele într-un 

moment foarte greu datorat crizei epidemiologice cu care ne confruntăm, asta 

înseamnă că va trebui să fim cu atât mai responsabili, cu atât mai implicați, și că 

suntem cu atât mai mult datori să facem tot ceea ce putem pentru a ajuta Brașovul să 

depășească această perioadă grea. Am încredere că în următorii patru ani vom lăsa 

deoparte orgoliile politice și vom face tot ceea ce ne stă în putere să venim cu cele mai 

bune soluții pentru brașovenii care ne-au ales.  

Vă mulțumesc și sper ca începutul mandatului, care așa cum spuneam, este 

foarte greu, să ne călească într-un timp foarte scurt pentru misiunea pe care ne-am 

asumat-o. Mulțumesc foarte mult!” 
 

Cuvântul domnului Rusu Sebastian Mihai - Viceprimar 

 

„Domnule Primar, domnule Președinte de ședință, stimați colegi, consilieri 

locali, vă mulțumesc frumos pentru încrederea acordată, vă asigur că la mine veți găsi 

mereu ușa deschisă  pentru problemele pe care le aveți, va trebui să facem cu toții 

echipă, să mergem și să construim pentru binele brașovenilor, mă bucură faptul că am 

deja o experiență dobândită în mandatul de consilier local, o experiență care cu 

siguranță îmi este de folos, Brașovul are nevoie de proiecte, Brașovul are deja începute 

proiecte mari pe care trebuie să le continuăm și sigur vom dezvolta și proiecte viitoare, 

important este să găsim consens, să fim constructivi și să reușim să trecem cu bine 

peste această perioadă dificilă. 

Am încredere că vom fi o echipă echilibrată și din partea echipei noastre, a 

colegilor P.N.L., vă asigur de susținere și de profesionalism în tot ceea ce vom face. 

 Vă mulțumesc frumos, ușa mea este deschisă atât pentru dumneavoastră cât și 

pentru cetățeni, reprezentanți ai presei și cine mai dorește. 

Dumnezeu să ne ajute și să mergem înainte cu bine! Vă mulțumesc frumos!”  

 

Cuvântul domnului Primar Allen Coliban 

 

„Mulțumesc! Vreau să vă felicit încă o dată pe fiecare dintre dumneavoastră pentru 

confirmarea alegerilor din 27 septembrie, vreau să-i felicit pe cei doi viceprimari și să-i 

asigur de toată deschiderea și de tot sprijinul meu, la fel cum vă asigur și pe 

dumneavoastră, atât de suportul meu cât și de al aparatului executiv al Primăriei în 

exercitarea mandatelor pe care le-ați primit de la cetățeni. Ne așteaptă o perioadă 

dificilă din punct de vedere al contextului dat de pandemie, dar și o perioadă plină de 

provocări pe termen mediu și lung cu privire la dezvoltarea orașului nostru și la 

îndeplinirea viselor pe care brașovenii le au cu privire la orașul în care trăim cu toții. 
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Vă mulțumesc mult, vă doresc mult succes, să-l avem împreună, și așa să ne 

ajute Dumnezeu!”  

 

În finalul ședinței, domnul Primar Allen Coliban propune să se aleagă și 

președinții și secretarii comisiilor de specialitate. 

  Urmează alegerea prin vot deschis a președinților și secretarilor acestor comisii.  

Așadar, au fost aleși următorii consilieri: 

 

Pentru comisia 1: 

Președinte – dl. Corbu Ioan 

Secretar – dl.  Bădulescu Sebastian-Gabriel 

 

Pentru comisia 2: 

Președinte – dl. George Scripcaru 

Secretar – d-na Gerea Miruna-Magdalena 

 

Pentru comisia 3: 

Președinte – dl. Braun Werner  

Secretar – dl. Cențiu Radu-Alexandru (în locul domnului Bart Bogdan, ales inițial) 

 

Pentru comisia 4: 

Președinte – d-na  Vecerdi Cristina-Agnes 

Secretar – d-na  Moraru Beatrice - Mihaela 

 

Pentru comisia 5:  

Președinte – dl. Roșu Alexandru 

Secretar – d-na  Diaconu Pamela-Maria 

 

Pentru comisia 6: 

Președinte – dl. Iftime Mihai - Ciprian  

Secretar – d-na  Stancu Raluca-Maria 

 

Pentru comisia 7: 

Președinte – dl. Pătrașcu Lucian 

Secretar: Paul Radu-Valentin 

 

         Preşedintele şedinţei - domnul Roșu Alexandru declară lucrările şedinţei 

încheiate. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR  GENERAL,  

 

            ROȘU ALEXANDRU                                     ADRIANA TRANDAFIR 
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