ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

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

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 29 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 27 de consilieri sunt prezenţi 23 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 ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu un punct înscris şi se aprobă cu
unanimitate (20 de voturi pentru şi trei neparticipări).
ORDINEA DE ZI
PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului alocat cofinanțării de
către Municipiul Brașov prin Grădina Zoologică, a Proiectului de
reintroducere a nurcii europene în Carpații Românești, inițiat de către Fauna
& Flora Internațională și Societatea Română de Sălbăticie.
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Domnul Director Alin Pînzaru – Grădina Zoologică Braşov –
precizează că anul trecut a fost supus dezbaterii un proiect prin care s-a
aprobat un acord de principiu într-un proiect european, cel de conservare al
nurcii europene, iar anul acesta va urma în luna februarie într-o şedinţă
ordinară să se aprobe suma şi bugetul cu care Grădina Zoologică sau
Primăria prin Grădina Zoologică va fi parte în acest proiect, iar anumite
termene au fost devansate, astfel a fost supună atenţiei această şedinţă de
îndată.
Domnul consilier Lucian Pătraşcu întreabă pe ce perioadă, va
trebui să plătească Primăria această sumă de bani, respectiv, 195.000 euro.
Domnul Director Alin Pînzaru răspunde că această sumă este
25% din bugetul alocat Grădinii Zoologice, buget în sumă de 781.528 euro,
ce va cuprinde construcţia centrului de reproducţie, îngrijirea a 60 de perechi
reproducătoare, hrănire şi plata îngrijitorilor, timp de 7 ani de zile, acesta
înseamnă că Primăria nu va avea un impact bugetar imediat, anul acesta va fi
prinsă doar în ultimele 2 - 3 luni, o sumă foarte mică de bani.
Domnul consilier Lucian Pătraşcu se interesează care este impactul
pe 2021, iar domnul director Alin Pînzaru informează că este vorba de 30 şi
ceva de mii de euro maxim.
Domnul Primar Allen Coliban adaugă că durata este una mai
îndelungată, sunt cuprinşi inclusiv 3 ani de gestionarea procesului acesta de
reproducţie al nurcilor şi suma pentru aceşti 3 ani este undeva la 300 de mii
de euro.
În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate
(21 de voturi pentru şi două neparticipări).
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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