ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCESUL - VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV
DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2020

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 11 decembrie 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 Primăriei Municipiului Brașov, în sala de
ședințe, fiind transmisă live pe internet prin intermediul mijloacelor electronice.
Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că sunt prezenți
25 de consilieri din totalul de 27, fapt pentru care declară că ședința este statutară
și 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 supune la vot aprobarea
procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2020.
Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că procesulverbal al ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2020 a fost adoptat în
unanimitate.
Înainte de a supune aprobării ordinea de zi a ședinței, domnul președinte de
ședință informează că există răspunsuri la interpelările făcute în ședința trecută,
motiv pentru care o roagă pe doamna Viceprimar Flavia Boghiu să ia cuvântul.

Doamna Viceprimar Flavia Boghiu precizează faptul că, având în vedere
problemele cu care se confruntă micii comercianți, și care au fost aduse la
cunoștință inclusiv de către consilierii locali, și propunerile din partea consilierilor
locali din partea fiecărui grup, respectiv de la P.S.D. domnișoara Crivineanu
Alexandra, de la P.N.L. domnul Codreanu Adrian și din partea U.S.R. PLUS
domnul Bart Andrei, legate de desfășurarea activității micilor comercianți, în
spațiul public, în perioada următoare, aduce la cunoștință că, împreună cu domnul
Primar Allen Coliban și cu domnul Viceprimar Sebastian Rusu, după consultări cu
Prefectul, cu Direcția de Sănătate Publică, cu instituțiile din subordine, s-a luat
decizia aprobării desfășurării activității operatorilor economici în spațiul public în
perioada următoare. Acest lucru înseamnă că în Piața Sfatului se va permite
amplasarea căsuțelor și desfășurarea activităților micilor comercianți într-un număr
redus adaptat situației actuale, și anume vor fi doar 20 de căsuțe față de 40 de până
acum, nu se vor comercializa produse alimentare decât ambalate și nu se vor
consuma în nici un caz produse alimentare, se vor crea circuite și fluxuri de intrareieșire, a căror ordine va fi menținută cu sprijinul organelor de ordine publică, în
speță Poliția Locală, și fiecare dintre comercianți are obligativitatea de a respecta
toate măsurile în vigoare. Mai mult decât atât, pentru că urmează o perioadă în care
riscul de răspândire a virusului crește exponențial, având în vedere că urmează
sărbătorile de iarnă, doamna Viceprimar Flavia Boghiu îndeamnă întreaga
populație, și mai ales pe comercianții care vor desfășura activitate, la prudență,
precauție și responsabilitate.
Anunță, de asemenea, pe aceasta cale, că autoritățile nu vor avea nici o
problemă să închidă activitatea dacă vor considera și vor constata că nu sunt
respectate măsurile privind împiedicarea răspândirii virusului și speră ca pe această
cale să se poată veni în sprijinul celor care și-au exprimat deja dificultățile cu care
se confruntă în această perioadă.
Domnul Viceprimar Rusu informează că în urma discuțiilor avute, s-a venit
în întâmpinarea doleanțelor colegilor consilieri, și că se va monitoriza foarte atent
ceea ce se întâmplă în Piața Sfatului.
De asemenea, aduce la cunoștință faptul că s-au purtat discuții cu Poliția
Locală, există efective care vor fi prezente în permanență pentru a asigura
fluidizarea traficului și respectarea tuturor normelor igienico-sanitare impuse
pentru prevenirea și combaterea virusului SARS–COV 19 și de asemenea va exista
o împrejmuire cu garduri, se va efectua salubrizarea, a fost făcută conectarea la
rețeaua electrică, toate aceste lucruri au fost făcute, drept pentru care este convins
că absolut toată lumea se poate bucura de acest eveniment. În acest sens,
mulțumește tuturor celor implicați pentru colaborare.

Domnul Primar Allen Coliban ține să aducă mulțumirile dumnealui atât
distinșilor colegi consilieri locali pentru interesul acordat problemei acesteia, cât și
celor doi viceprimari pe care îi avem, pentru implicarea și pentru eforturile depuse
în sensul găsirii unor soluții împreună cu autoritățile și consideră că soluția la care
s-a ajuns este una adaptată contextului, dar care oferă o perspectivă bună și
comercianților locali.
Președintele ședinței - domnul Roșu Alexandru, supune la vot ordinea de
zi a ședinței, care cuprinde trei puncte:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov,
decembrie 2020.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 529
din 13.11.2020, privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al
numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din
Municipiului Brașov, anul școlar 2020-2021, semestrul I.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 654/18.12.2014 republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor
tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții ,,Reparații capitale
Colegiul Național Unirea, Corp A” din Municipiul Brașov.
Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că ordinea de zi
a ședinței a fost aprobată în unanimitate.
Primul punct supus votului este punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului Municipiului Braşov, decembrie 2020.
Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că proiectul a
fost adoptat în unanimitate.
Se supune la vot al doilea punct de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 529 din 13.11.2020, privind
aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari,
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Brașov, anul
școlar 2020-2021, semestrul I.
Domnul Primar Allen Coliban precizează că după apariția Hotărârii de
Guvern care prevede un cuantum minim de 100 de lei pentru burse, s-a făcut o
analiză împreună cu aparatul administrativ, în urma căreia s-a stabilit ca să fie 100
de lei pe lună per elev bursa de ajutor social, 130 de lei pe lună per elev pentru
bursa de studiu, 150 de lei pe lună per elev pentru bursa de merit și 200 de lei pe
lună per elev pentru bursa de performanță.

Felul în care este formulată Hotărârea de Guvern prevede majorarea acestor
burse pentru întreg anul școlar 2020-2021, prin urmare a fost necesară această
introducere în ședința de îndată, pentru a putea face actualizările și pentru anul
financiar-fiscal în curs.
Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că proiectul a
fost adoptat în unanimitate.
Președintele de ședință – domnul Roșu Alexandru supune la vot al treilea
punct de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 654/18.12.2014 republicată, privind aprobarea documentației
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții
,,Reparații capitale Colegiul Național Unirea, Corp A” din Municipiul Brașov.
Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că proiectul a
fost adoptat în unanimitate.
Domnul Primar Allen Coliban are de făcut trei informări scurte.
În primul rând mulțumește colegilor consilieri care au participat la prima
discuție pe pregătirea bugetului pentru anul 2021, discuție care a avut loc în data de
10 decembrie 2020, și totodată informează că a doua discuție va avea loc în data de
16 decembrie 2020, de la ora 14,00.
Precizează, de asemenea, că vor urma o serie de astfel de dezbateri, cu o
periodicitate, astfel încât să poată fi luat la rând capitol cu capitol, fiecare buget și
să se dea răspuns tuturor întrebărilor, undeva pe finalul lunii ianuarie să poată fi
pregătit pentru procedura de consultare publică și de aprobare a bugetului care se
va face, evident, după aprobarea bugetului de stat, din perspectiva calendaristică,
acest lucru probabil urmând a fi spre finalul lunii februarie, începutul lunii martie.
Până atunci domnul Primar Allen Coliban subliniază că este esențial să aibă
loc aceste runde de dezbateri în cadrul consiliului local împreună cu aparatul
administrativ al Primăriei, să fie clar fiecare capitol și dacă există propuneri, să
poată fi integrate.
A doua informare este în ceea ce privește dezbaterile, săptămâna viitoare
urmând a avea loc două astfel de evenimente, luni, 14 decembrie 2020, la ora
15,00, a doua dezbatere cu privire la situația sportului brașovean și la perspective,
iar miercuri, 16 decembrie 2020, la ora 16,00, o primă dezbatere pe calitatea
aerului, în formula consiliului local și a aparatului administrativ, cu invitația
autorităților de mediu.
De asemenea, domnul Primar Allen Coliban informează că ședința ordinară
a Consiliului Local va avea loc în data de 22 decembrie 2020, ora 14,00.

În acest sens, solicită, în cazul în care există proiecte care necesită a fi puse
pe ordinea de zi a ședinței, acestea să fie pregătite până cel târziu luni, astfel încât
marți, în Consiliul Director al Primăriei, să existe deja proiectul ordinii de zi în
forma finală, cu toate că, evident, pot fi și situații excepționale, așa cum s-a mai
întâmplat, să apară un punct pe ordinea suplimentară.
Doamna consilier Vecerdi Cristina ține să atragă atenția, și în calitate de
consilier local, dar mai ales de medic, în ceea ce privește responsabilitatea și
conștientizarea legată de pericolul sau răspândirea infecției cu SARS COV 2.
În acest sens, dumneaei informează că a salutat, ca și toți brașovenii
inițiativa sau redeschiderea Pieții Star, dar consideră că ar fi bine ca Direcția de
Sănătate Publică și Poliția Locală să facă controale pe un program bine stabilit,
deoarece în Piața Star, în toată hala comercianții s-au aglutinat în mijlocul halei,
lăsând spațiile libere, deci pe toată suprafața există patru comercianți poziționați
fix în mijlocul halei, când ei ar fi avut practic posibilitatea să își vândă marfa în
cele patru colțuri, distanțati unii față de alții.
În concluzie, solicită să fie făcută o atenționare către Direcția de Sănătate
Publică, pentru a se controla acest lucru.
Domnul Primar Allen Coliban precizează că la primul punct este în
asentimentul doamnei consilier Vecerdi Cristina, iar în legătură cu Piața Star, va
trimite sugestia atât către domnul Vasile Cristian de la Serviciul Piețe, cât și la
Poliția Locală, astfel încât să ia notă și să aplice aceste controale cu un program
bine stabilit, inclusiv măsurile de distanțare.
Pe subiectul activității care urmează să se desfășoare în Piața Sfatului,
domnul Primar consideră că apelul la responsabilitate este extrem de important în
această perioadă, și mai mult decât atât, precizează că au fost luate toate măsurile,
așa cum s-a mai precizat, de a se desfășura aceste activități în condiții de siguranță,
vor exista fluxuri bine stabilite, se va merge într-o singură direcție, vor fi organe de
ordine publică la intrarea pe circuit și la ieșire, astfel încât dacă se aglomerează, să
se poată limita numărul de persoane.
De asemenea, aduce din nou la cunoștință faptul că nu se vor servi produse
alimentare, în această privință fiind purtate discuții și cu Direcția de Sănătate
Publică, în urma cărora s-a ajuns la concluzia că în acest context și în aceste
condiții, brașovenii nu vor fi puși în pericol mai mult decât la supermarket sau la
piață, și atâta timp cât toată lumea va respecta toate regulile, va fi totul în regulă.
Doamna consilier Vecerdi Cristina precizează încă o dată că semnalul la
responsabilitate este adresat tuturor brașovenilor.

Domnul Președinte de ședință Roșu Alexandru declară închisă ședința de
consiliu.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROȘU ALEXANDRU

SECRETAR GENERAL,
ADRIANA TRANDAFIR

