ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCESUL - VERBAL
încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din data de
12 ianuarie 2021

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 12 ianuarie 2021, orele 13:00, anunţul de şedinţă
fiind postat site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local.
Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă
on-line de video-conferinţă.
Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana
Trandafir face prezenţa, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 25 de
consilieri. Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna
Viceprimar Boghiu - Samoilă Flavia - Ramona şi domnul Viceprimar Rusu
Sebastian - Mihai.
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data
de 22 decembrie 2020
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local din data de 22 decembrie 2020, care se aprobă
cu unanimitate (23 de voturi pentru şi două neparticipări).
Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu 2 puncte înscrise şi se aprobă cu
unanimitate (24 de voturi pentru şi o neparticipare).
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Preşedintele şedinţei – domnul Roşu Alexandru îi dă cuvântul
doamnei Kraila - Lorincz Bianca pentru prezentarea celor două proiecte.
Doamna Kraila - Lorincz Bianca informează că primul proiect
de află în elaborare şi pregătire pentru a fi depus pentru finanţare până la
data de 15.01.2021. Este vorba de proiectul cu dotarea unităților de
învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov cu echipamente și
materiale de protecție / dispozitive medicale în vederea creșterii capacității
de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.
Doamna Kraila arată că la art. 3 este menţionată valoarea totală a
proiectului de aproximativ 14 milioane de lei defalcate pe articole şi anume,
cheltuieli cu echipamnete medicale şi consumabile, chletuieli pentru audit,
chletuieli pentru informare şi publicitate şi cheltuieli cu managementul
proiectului, toate aceste cheltuieli fiind considerate cheltuieli eligibile şi
finanţarea este de 100%, nefiind nevoie de contribuţia proprie a
Municipiului Braşov.
Se vor dota toate cele 63 de unităţi de învăţământ de pe raza
Municipiului Braşov cu echipamente de protecţie, măşti, dezintectanţi şi tot
ceea ce este nevoie pentru a se derula activitatea în siguranţă.
Doamna Kraila precizează că al doilea proiect este deja depus
pentru a se obţine finanţarea şi se află în perioada de evaluare. În data de
11.01.2021 s-a primit o solicitare de clarificare pentru modificarea
Hotărârii de Consiliu Local nr. 484 din 2020 şi anume, defalcarea pe
indicatori, iar la art. 3 sunt cheltuielile defalcate aşa cum au fost solicitate
prin clarificare la fel ca la primul proiect de hotărâre, defalcarea se face pe
cheltuieli pe echipamente şi materiale medicale, pe chletuieli cu informare
şi publicitate şi chletuieli pentru audit.
Doamna consilier Diaconu Pamela – Maria are o întreabare
pentru doamna Kraila şi anume, dacă estimează o dată când se vor putea
dota efectiv unităţile de învăţământ cu aceste materiale, iar doamna Kraila
răspunde că unităţile de învăţămât se vor dota indiferent de rezultatul
proiectului, ele nu depind de acest proiect şi vor parcurge acele etape
prevăzute oricum, bugetul fiind prins în bugetul anului 2021, acestea nu
depind de aprobarea sau respingerea proiectului.
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ORDINEA DE ZI
PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotarea unităților
de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov cu echipamente
și materiale de protecție / dispozitive medicale în vederea creșterii capacității
de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.
În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate
(23 de voturi pentru şi două neparticipări).
PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 484/2020 privind aprobarea proiectului ”Dotarea cu echipamente de
protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile
din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării
crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2”, republicată.
În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate
(24 de voturi pentru şi două neparticipări).
Domnul Primar Allen Coliban anunţă data când va avea loc
şedinţa ordinară, respectiv în 27 ianuarie 2021 şi precizează că materialele
sunt în curs de elaborare. Totodată, domnul Primar informează că în
săptămâna în curs va convoca şi consiliul director, iar dacă există iniţiative şi
este nevoie de sprijinul aparatului de specialitate, propunerile să fie trimise
până la finalul acestei săptămâni, urmând ca preşedinţii de comisii să
programeze şedinţele.
Preşedintele şedinţei - dl. Roşu Alexandru declară încheiate
lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele
legale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROŞU ALEXANDRU

SECRETAR GENERAL,
ADRIANA TRANDAFIR
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