ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCESUL - VERBAL
încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din data de
05 martie 2021

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 05 martie 2021, orele 12:00, 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.
Doamna Secretar al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir
informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de
şedinţă, pentru a putea conduce lucrările şedinţei de îndată, având în vedere
că dl. Alexandru Roşu care a fost numit în şedinţa anterioară, nu poate
participa.
Domnul consilier Corbu Ioan o propune din partea grupului USR
pe d-na consilier Moraru Beatrice - Mihaela, iar rezultatul votului este
următorul: 19 de voturi pentru, o abţinere - d-na consilier Crivineanu
Alexandra şi două neparticipări (la momentul votului erau prezenţi 22 de
consilieri).
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Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu un punct înscris şi se aprobă cu
unanimitate.

ORDINEA DE ZI

PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de
consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea punerii în
aplicare a H.C.L. nr. 692/2020 privind modificarea şi completarea H.C.L.
nr. 251/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Braşov.
Domnul Primar - Allen Coliban: “…După ce dumneavoastră aţi
aprobat H.C.L. nr. 692/2020, noi am făcut demersuri pe linie executivă, ca
această H.C.L. să fie pusă în aplicare.
Ne-am lovit de rezistenţa şi de refuzul părţii contractante, a
concesionarului.
Prin urmare, după ce am avut notificările respective, am primit foarte
multe sesizări şi din partea cetăţenilor, cu privire la felul în care primesc în
geamul maşinilor diverse sesizări, cum că ar trebui să plătească parcarea şi
pe parcursul nopţii şi duminica, am avut câteva consultări cu jurişti, cu
avocaţi.
Am primit mai multe opinii, care ne-au arătat că felul în care
operatorul serviciilor de parcare se comportă, este unul contrar prevederilor
H.C.L. şi cu încălcarea chiar a contractului pe care îl avem între părţi.
Prin urmare, ţinând cont de gradul de complexitate al acestei speţe
dar şi de perspectiva unei apărări unitare pe parcursul acestor demersuri
juridice, este nevoie de această contractare a unor servicii specializate de
asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie.”
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În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 de voturi
pentru, o abţinere – dl. Potea Marius – Valentin şi o neparticipare – d-na
Diaconu Pamela.
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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