
 

       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 02 DECEMBRIE 2020 

 

 

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 02 decembrie 2020, 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, 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 25. 

Doamna Secretar General Adriana Trandafir precizează că şedinţa este 
statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 

 La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban şi cei doi Viceprimari,                 
d-na Flavia-Ramona Boghiu-Samoilă și dl. Rusu Sebastian Mihai. 

* 

Aprobarea ordinii de zi a ședinței 

Președintele ședinței - dl. Roșu Alexandru – dă citire punctelor de pe ordinea 
de zi și o supune aprobării.  

Punctul nr. 1 
Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere 
prevederile O.U.G. nr. 181/22.10.2020. 
 
 
 



Punctul nr. 2 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 205/30.04.2020 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2021. 
 
Punctul nr. 3 
Proiect privind renegocierea Contractului de finanțare nr. 
C0430F000011770800019 din 15.12.2017, încheiat între Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale -  România și Municipiul Brașov. 
 
 Secretarul General al Municipiului Brașov - d-na Adriana Trandafir 
informează că ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 
 
 Președintele de ședință – domnul Roșu Alexandru, dă cuvântul domnului 
Primar și apoi liderilor de grup.  
  
 Domnul Primar Allen Coliban mulțumește consilierilor locali pentru faptul 
că au răspuns pozitiv solicitării convocării acestei ședințe, care este o continuare a 
ședinței de vineri, este o dezbatere pe tema facilităților ce trebuie să le primească 
mediul economic, în contextul urgenței dată de Ordonanța nr. 181, care are termen 
de hotărâre astăzi, 2 decembrie 2020. 
 De asemenea, precizează că a fost făcută o analiză împreună cu aparatul 
administrativ, care a fost trimisă consilierilor locali, cu privire la impactul bugetar 
estimat.  
 Dat fiind faptul că au existat în spațiul public semnale că este nevoie de această 
dezbatere, s-a decis convocarea ședinței, regulamentar, și cu cele două puncte, 
astfel încât să existe o discuție o dată pe Ordonanța nr. 181, care vine cu niște 
prevederi foarte clar definite de către legiuitor, de către Guvern în cazul de față, dar 
și pe propuneri de măsuri care să vină în sprijinul sectorului HORECA. 
 Domnul Primar a făcut aceste precizări, deoarece este nevoie să existe două 
puncte distincte pe ordinea de zi, pe de o parte O.U.G. nr. 181 pe baza căreia 
trebuie emisă sau nu o decizie, ordonanță care spune că onor consilierii locali pot 
să acorde scutiri de până la 50%, pe de altă parte este vorba de o modificare a unei 
hotărâri de consiliu local existente, cele două neputând fi conexate. 
 Legat de forma convocării și de discuțiile care au apărut în spațiul public, 
domnul Primar arată că este foarte important să fie precizat un lucru: la punctul nr. 
1 se discută de O.U.G. nr. 181, unde este vorba de niște reduceri de impozit la taxa 
pe clădirile nerezidențiale, care pot fi aplicate fără nici o altă condiționare. 
Legiuitorul a lăsat la latitudinea consiliilor locale să ia această decizie, deoarece 
aceste decizii trebuie adaptate contextului economic local și nevoilor locale.  
 Propunerea este de reducere de impozit în limita a 25%, propunere care vine și 
dinspre zona tehnică, după discuții cu domnul Marian Voinescu și doamna Maria 
Oprea, care solicită ca această problemă să fie tratată cu maximă prudență și 
responsabilitate, întrucât se întrezărește un an viitor destul de greu încercat, în care 
este bine să nu existe probleme din punct de vedere financiar. 



 Domnul Primar Allen Coliban subliniază faptul că mesajul de la punctul nr. 1, 
legat de O.U.G. nr. 181 este unul de responsabilitate, iar în perioada următoare vor 
mai exista provocări ridicate de pandemie, va fi nevoie de bani la bugetul local 
pentru a atinge și pentru a oferi suport specific pe anumite zone ale societății 
brașovene, de aceea este nevoie de maximă atenție, mai ales când este vorba de 
astfel de reduceri în masă.  
 De asemenea, informează că au avut loc dezbateri cu mediul HORECA, au 
avut loc dezbateri publice, iar soluția de a oferi 25% este o soluție care arată pe de 
o parte responsabilitate, dar pe de altă parte și dă un semnal de susținere a 
întregului mediu economic brașovean, care e greu încercat de contextul actual de 
pandemie. 
 În ceea ce privește următorul punct, domnul Primar Allen Coliban arată cum 
poate fi ajutat mai bine sectorul HORECA, existând două aspecte care au fost 
analizate împreună cu domnul Marian Voinescu și cu doamna Maria Oprea, de a 
oferi o reducere în funcție de codul CAEN pe acel acord al Primarului, este o 
reducere de 50% care poate fi oferită, și totodată o reducere de 50% la taxa pentru 
terase. 
  Domnul Voinescu Marian subliniază faptul că în acest moment se modifică 
taxele locale pentru 2021, în ceea ce privește taxele și acordul Primarului și după 1 
ianuarie nu se mai poate interveni cu modificări pentru anul în curs, asta 
însemnând faptul că acum decizia luată presupune o scădere cu 50%, tot anul va fi 
50%, nu mai pot fi modificate în cursul anului taxele și impozitele, asta din punct 
de vedere tehnic,  tot anul fiscal se va merge cu această modificare. Deci, nu poate 
fi făcută pe lunile de iarnă o taxă și vara o taxă.  
 Domnul Viceprimar Rusu Sebastian îi mulțumește domnului Primar că a prins 
aceste puncte pe ordinea de zi.  
 De asemenea, precizează faptul că, având în vedere că orașul Brașov și județul 
Brașov este numărul 1 al destinațiilor de călătorii și cea mai importantă destinație 
turistică din România, atunci este foarte clar că bussiness-urile care se învârt în 
jurul domeniului HORECA sunt foarte importante și de aceea se dorește ca acest 
sector să fie ajutat 
 Totodată, informează că a fost studiat impactul bugetar și s-a ajuns la un acord 
în ceea ce privește propunerea de reducere de 25% că este una echilibrată, astfel 
încât să poată fi ajutat și mediul economic și să fie și în acord cu bugetul gestionat. 
 În ceea ce privește partea de stabilire a impozitelor și taxelor pentru anul 
următor, pentru terase și pentru HORECA, domnul viceprimar consideră că vor fi 
afectați cu siguranță, și de aceea crede că este important să existe operatori 
economici care să vină cu bani, totuși, la bugetul local, pentru că dacă vor închide 
și vor da faliment sau nu vor mai putea să-și presteze activitatea, nu se va mai 
încasa nimic, și atunci soluția este că mai bine să se încaseze într-o proporție 
diminuată, decât să nu se mai încaseze nimic.  
  
 În concluzie, domnul Viceprimar Rusu Sebastian arată că grupul P.N.L. este de 
acord cu sumele pe care le-au agreat împreună cu colegii de la U.S.R. PLUS, 
așadar 25% pentru punctul 1 și 50% pentru punctul 2. 



 
 Domnul consilier Pătrașcu Lucian informează că înainte de ședința de consiliu 
de astăzi, local, a depus la registratura primăriei un număr de 88 de semnături, o 
petiție, oamenii care au semnat sunt manageri de restaurante, sunt patroni, sunt 
directori de hoteluri, de cafenele, care susțin măsurile propuse de Partidul Social 
Democrat în ședința de vineri, acum 25% propunerea dumneavoastră de reducere a 
impozitului pe clădire pentru toți agenții economici, pentru cei care au avut o 
situație mai deosebită în această criză sanitară. 
 Din punctul dumnealui de vedere, taxa de funcționare de la punctul 2 ar trebui 
scutită în totalitate, ar trebui să fie 0, pentru că s-ar putea acoperi din excedentul pe 
anul 2020, taxa de eliminare pentru ocuparea domeniului public. 
  
 Domnul Primar Allen Coliban precizează faptul că, tot discutând cu sectorul 
HORECA, cu mulți dintre operatorii din sectorul acesta, o problemă mare pe care o 
reclamă aceștia, și poate cea mai mare, și mai ales pe zona Centrului Vechi, este 
modul în care se taxează salubrizarea.  
 În acest sens, propune să fie rezolvată problema aceasta, considerând că este un 
alt subiect de dezbatere și un alt subiect de hotărâre de consiliu local care ar fi bine 
să fie avut în vedere pentru ședința din data de 22 decembrie 2020.  
 Domnul Primar arată că felul în care se face salubrizarea pentru agenții 
economici din zona Centrului Vechi este un mod care nu respectă niște norme 
europene, acel principiu plătești cât arunci. Sunt agenți economici care nici nu 
produc volumul de deșeuri, și cu toate acestea plătesc niște taxe foarte mari. Este 
un subiect pentru care solicită să aibă loc o dezbatere și care să fie pregătit pentru 
22 decembrie, în ședința ordinară.  
 De asemenea, domnul Primar Allen Coliban își menține propunerea de a avea o 
atitudine responsabilă față de buget și de a veni cu 25% pe O.U.G. nr. 181 și cu 
50% pentru celelalte două taxe.  
 Domnul Viceprimar Rusu Sebastian precizează, de asemenea, că în urma 
analizelor făcute s-a ajuns la concluzia ca partea de buget să nu fie impactată 
major.  
 Domnul consilier  Pătrașcu Lucian o întreabă pe doamna Maria Oprea dacă  
excedentul care va fi pe anul 2020 se poate cheltui și pentru altceva. A doua 
întrebare este câte investiții au fost făcute în anul 2020. 
 Doamna Maria Oprea precizează că excedentul bugetului local se folosește 
doar pentru secțiunea de dezvoltare, ceea ce înseamnă investiții și proiecte cu 
fonduri europene.  
 De asemenea, informează că există și investiții finanțate din veniturile proprii, 
și sunt și peste 35 de proiecte finanțate din fonduri europene. Proiectele pe fonduri 
europene au la bază un grafic de derulare, un grafic de rambursare, deci de 
recuperare a banilor de la Uniunea Europeană și de la bugetul de stat, deci ele își 
urmează fiecare din ele programarea făcută.  
 Președintele ședinței -  dl. Roșu Alexandru sintetizează propunerile, pentru a 
intra în dezbatere punctual.  



 La punctul 1 propunerea la proiectul de hotărâre, venită de la inițiator domnul 
Primar și de la grupul PNL, este de 25% reducere. 
 La punctul 2 - 50% pentru ocuparea domeniului public, 50% pentru taxele 
privind acordul Primarului. 
 Grupul P.S.D. va avea amendament cu 50% reducere pentru punctul nr. 1 de pe 
ordinea de zi și 0 pentru ambele taxe menționate la punctul 2. 
 Având în vedere că s-au închis dezbaterile, domnul Președinte de ședință 
solicită să se treacă la vot. Se începe cu amendamentele, procedural, conform 
Codului Administrativ. 
 
 Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi 
 
 Pentru punctul de pe ordinea de zi nr. 1, se supune la vot amendamentul 
grupului P.S.D., cu reducerea, un nivel de 50%, a impozitului datorat de către 
proprietarii imobilelor cu categoria nerezidențial. 
 Se va proceda la vot la vedere și strigarea nominală a consilierilor, așa cum s-a 
procedat și în ședința de vineri. 
 Se supune la vot amendamentul domnului Pătrașcu. 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir face apelul nominal pentru 
vot.  
 Amendamentul a fost respins cu 15 voturi împotrivă, 3 abțineri și 4 pentru. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea facilităților fiscale 
având în vedere prevederile O.U.G. nr. 181 din 22.10.2020, cu propunerea de 
reducere de 25%, așa cum a fost asumată de către inițiator.  
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că proiectul a fost 
adoptat cu 21 de voturi pentru, 1 abținere și 2 neparticipări la vot. 
 
 
 Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi 
 
 Se supune la vot amendamentul propus de P.S.D., care vizează stabilirea unui 
nivel de 0 al taxei pentru ocuparea domeniului public și al taxelor denumite în 
acordul Primarului, pentru anul 2021.  
 Conform procedurii deja agreate, se supune la vot acest amendament prin vot la 
vedere, prin apelul nominal. 
 Doamna Secretar General, în urma apelului nominal, informează că 
amendamentul a fost respins cu 19 voturi împotrivă și 4 voturi pentru.  
 
 Se supune la vot punctul nr. 2, în varianta propusă de către inițiator, 50% 
reducere la nivelul ambelor taxe.  
 Proiectul a fost adoptat în unanimitate, cu 22 de voturi pentru, la care nu au 
participat la vot doi consilieri locali. 
 
 



 
 
Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi 
 
 Următorul punct de pe ordinea de zi vizează contractul privind renegocierea 
contractului de finanțare din 15.12.2017, încheiat între Agenția pentru finanțarea 
investițiilor Rurale – România și Municipiul Brașov.  
 
 Domnul Primar Allen Coliban ține să mulțumească pentru voturi 
consilierilor, care prin măsurile luate au dat dovadă de responsabilitate atât față de 
mediul economic, cât și față de bugetul local. 
 Consideră, totodată că, este important, odată pentru totdeauna, cu privire la 
oportunitate, să fie luată decizia dacă se vrea sau nu se vrea un drum forestier 
Gorița, dacă va fi oprit odată pentru totdeauna și este important să se ia decizia 
aceasta de oportunitate indiferent de tot ce întâmplă pe linie legală. 
 De asemenea, domnul Primar subliniază că este important să se ia o decizie 
astăzi, pentru a mai putea fi schimbat ceva în negocieri, dat fiind contractul cu 
AFIR-ul, dat fiind că acel contract cuprinde și alte intervenții, acele reabilitări pe 
niște drumuri existente, reabilitări pe care, probabil, toată lumea le consideră 
oportune. 
 Domnul Viceprimar Rusu Sebastian aduce la cunoștință faptul că grupul politic 
P.N.L. va fi de acord cu acest punct și totodată informează că au venit în 
întâmpinarea acestei idei, fiind conștienți că proiectele de conservare a mediului 
sunt importante, drept pentru care pe ordinea de zi din următoarea ședință ordinară 
a consiliului local vor vrea să pună pe ordinea de zi proiectul cu plantarea a 100 de 
mii de arbori, un proiect ce vizează un copac pentru fiecare familie din Brașov, un 
proiect la care sunt invitați atât cei din alianța U.S.R. PLUS, cât și cei din P.S.D.   
 
 Domnul Primar Allen Coliban adresează mulțumiri domnului Viceprimar 
Sebastian Rusu și consideră că este foarte important că au avut loc aceste 
clarificări,  speră că totul va intra într-un cu totul alt ritm și o altă atmosferă odată 
ce se va termina și această perioadă dificilă de campanie electorală, se bucură de 
faptul că există un acord pentru Brașov care produce efecte și care adaugă o latură 
constructivă acestei colaborări din Consiliul Local.  
 Cu privire la inițiativă și la propunerea grupului P.N.L., în sensul unui program 
de plantare, precizează că le este alături și îi susține cu tot ceea ce cunoaște 
dumnealui în acest domeniu. 
 Totodată, informează că o parte din intențiile dumnealui, din proiectele pe care 
ar dori să le propună, ar fi să fie studiată și zona de păduri urbane, în ce măsură se 
pot crea bucăți de pădure urbană în jurul Brașovului și în interiorul Brașovului, 
lucruri care ar dori să fie dezbătute și analizate, poate chiar până la următoarea 
ședință de consiliu local, iar dacă nu este timp, atunci în perioada care urmează, de 
iarnă, să fie pus totul pe hârtie și să se vină în fața brașovenilor cu un proiect 
coerent în acest sens. 



 În finalul ședinței, domnul Primar Allen Coliban mulțumește tuturor pentru 
deschiderea aceasta pentru mediu, fiind o direcție în care consideră că este foarte 
mult de lucru și în care personal va veni cu multe proiecte și în zona înființării de 
parcuri și în zona protejării pădurilor Brașovului, întrucât dumnealui consideră că 
nu trebuie doar să plantăm, ci trebuie să și protejăm și să conservăm ceea ce avem 
deja.  
 De asemenea, domnul consilier Pătrașcu Lucian își exprimă bucuria pentru 
faptul că ambele partide s-au pus de acord cu aceste proiecte de pe ordinea de zi. 
 
 Se supune la vot punctul nr. 3 de pe ordinea de zi. 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctul nr. 3 a 
fost adoptat în unanimitate. 
 Domnul Primar Allen Coliban face un scurt anunț în ceea ce privește întâlnirea 
online cu segmentul automotive, cu medierea Agenției Metropolitane, întâlnire 
care va ava loc astăzi, 02 decembrie 2020, ora 17,00, și de asemenea aduce la 
cunoștință că săptămâna viitoare, în data de 9 decembrie, la ora 15,00, va fi o 
dezbatere pe cultură, întâlnirile fiind postate și pe site-ul Primăriei, dezbateri 
publice sectoriale foarte importante pentru Brașov. 
 
 Președintele ședinței -  dl. Roșu Alexandru declară închisă ședința de 
consiliu local. 
 

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

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR  GENERAL,  

            ROȘU ALEXANDRU                              ADRIANA TRANDAFIR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


