ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCESUL - VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Braşov din data de
27 mai 2021
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată
pentru data de 27 mai 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, lipseşte domnul
consilier local Corbu Ioan şi 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 General al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir
informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de şedinţă.
Doamna Viceprimar Boghiu - Samoilă Flavia - Ramona îl propune din partea
grupului USR pe domnul consilier Roşu Alexandru, iar d-ra consilier Crivineanu
Alexandra îl propune din partea PSD pe domnul consilier Pătraşcu Lucian.
Rezultatul votului este următorul: pentru domnul consilier Pătraşcu Lucian - 8
voturi pentru, 13 împotrivă şi 4 abţineri, iar domnul consilier Roşu Alexandru a fost ales
preşedinte de şedinţă cu 21 de voturi pentru şi 4 împotrivă.
Preşedintele şedinţei - domnul consilier local Roşu Alexandru prezintă cele
două puncte suplimentare, unul dintre ele vizează aprobarea convenţiei privind
executarea de lucrări pentru beneficiar Municipiul Braşov.
Celălalt punct vizează un proiect privind aderarea Municipului Braşov alături de
Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov şi Serviciul Public Local de
Termoficare Braşov la “Asociaţia Club Sportiv Scotch Club”, întrucât acest ultim
proiect de pe ordinea de zi suplimentară, a ajuns mai târziu domnul preşedinte propune
suspendarea cu 5-10 minute pentru studiul acestui proiect.
Domnul Primar - Allen Coliban: “Vreau să vă prezint pe scurt câteva elemente
de context, tocmai pentru a vă face studiul acesta mai uşor. Pornind de la o soluţie pe
care o aplică şi cei de la Buzău, aceea de a prelua un club existent, de a schimba în
totalitate forma asociativă, deci a asociaţiei, a schimbat denumirea şi a schimbat
statutul, pentru a putea să ne încadrăm în termenele date de structurile sportive. Aceasta
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înseamnă că, spre deosebire de varianta în care înfiinţezi un club de la zero, preluarea
unui club existent, sare câteva etape, dat fiind că există deja şi certificat de înregistrare
fiscală şi certificat de identitate sportivă iar toate acestea trebuie actualizate cu noua
denumire, noul statut şi noile organe de conducere; practic acesta este scopul
demersului. Există ataşate la mapă, declaraţiile notariale ale actualilor acţionari care
renunţă la toate drepturile şi ies din asociaţie, cu condiţia aprobării de către consiliul
local a acestei schimbări.
Există solicitările din partea celorlalţi doi noi acţionari, prin persoana Serviciului
de Termoficare S.P.L.T şi Direcţiei de Administrare Infrastructură Sportivă.
Există toate datele referitoare la bilanţ, extras de cont, datele de înregistrare.
Vorbim despre un club care şi-a terminat înregistrarea la finalul anului 2019, după care
a venit pandemia, nu a avut activitate, singurele aspecte financiare sunt cele legate de
plata acelor taxe de administrare cont.
Un club curat, e un club gol, un club pe care primăria îl primeşte, fără nici o altă
obligaţie fără costuri.
Dacă aveţi întrebări care necesită întrebări suplimentare, vă stau la dispoziţie.”
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian întreabă dacă se va schimba
denumirea asociaţiei.
Domnul Primar - Allen Coliban: “Aşa cum v-am spus, parte din procesul
acesta şi în toate actele, inclusiv în actele notariale, este schimbarea denumirii în:
Fotbal Club Braşov Steagul Renaşte; este denumirea pe care Ministerul Justiţiei ne-a
pus-o la dispoziţie, urmând ca pe parcursul anului competiţional, sezonului 2021 - 2022,
să rezolvăm şi problema juridică de a putea folosi denumirea simplă, de a schimba
denumirea clubului cu denumirea simplă, F.C. Braşov. Legat de felul cum această
entitate va activa în competiţii, denumirea oficială va fi cea pe care ne-o permite
brandul, respectiv F.C. Braşov. Din procesul acesta va ieşi un club nou, numit F.C.
Braşov Steagul Renaşte, care va fi format din Municipiul Braşov, S.P.L.T. şi D.A.I.S.
într-o primă fază.
Vă spun de pe acum, că forma aceasta asociativă odată înregistrată şi rezolvate
toate problemele de afiliere şi înscriere în campionat, vom avea răgazul să îmbunătăţim
forma aceasta asociativă. Am avut discuţii şi la nivelul Consiliului Judeţean Braşov,
care sunt interesaţi de o asociere, toate aceste aspecte urmând să le facem pe parcursul
verii, şi venim cu ele pe măsură ce le avem într-o formă concretă, pentru aprobarea în
consiliul local.”
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: “Văd aici la iniţiator, P.N.L. şi
U.S.R. Mă bucur că aţi reuşit, până la urmă, să vă armonizaţi cu acest punct pe ordinea
de zi.
Rugămintea mea, pe viitor, să încercaţi să nu mai veniţi pe ordine de zi
suplimentară, să citim în 10 minute timp alocat, cu privire la proiecte de hotărâre de
consiliu local, care, la urma-urmei, sunt importante pentru toţi braşovenii. Să încercăm
să avem totuşi o perioadă de timp în care, să le studiem cu atenţie.”
Preşedintele şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru: informează că a
trimis pentru studiu, pe grupul comun toate documentele aferente proiectului de
hotărâre suplimentar pentru a putea vota în cunoştinţă de cauză.
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: “Am două interpelări dar vreau să
zic, faptul că ne-aţi trimis acum pe WhatsApp, acele două documente pe care să le
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analizăm, nu mi se pare în regulă, pentru că nu vă aşteptaţi acum, în timpul şedinţei de
consiliu local, să stau pe telefon, să citesc, nu ştiu câte pagini trimise de dumneavoastră
în pdf. Nu este normal modul acesta de lucru... ”
Preşedintele şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru:
“O secundă, domnule Pătraşcu! Sunt de acord, în principiu sunt foarte de acord
cu această chestiune că este ... impropriu raportat la volumul documentelor, dar aşa cum
aţi sesizat şi dumneavoastră dăţile trecute, la şedinţa la care din păcate eu am lipsit, este
o problemă urgentă legată de afilierea la F.R.F.”
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian face prima interpelare cu privire la
modul de votare prin vot electronic care este folosit de toţi consilierii locali la acest
moment şi doreşte îmbunătăţirea acestui sistem informatic.
Solicită public, ca începând de luna viitoare, toţi consilierii locali să fie prezenţi
fizic în sala şedinţă de consiliu local, întrucât incidenţa în municipiul Braşov, este de
sub 1%, azi chiar 0,53%, copiii merg la şcoală, restaurantele s-au deschis şi crede că toţi
consilierii locali pot fi fizic în sala de şedinţă să-şi exprime votul, nu neapărat vot
electronic, poate fi şi în format clasic, cum a fost înainte de pandemie.
Domnul consilier o felicită pe d-na director Vlad, că a făcut acea procedură, dar
aceasta trebuie aprobată de consiliul local, la acest moment, nu există un temei legal
prin care se poate închide procedura de vot, trebuie stabilit clar în regulamentul aprobat
de consiliu local această procedură de vot.
Totodată solicită să se achiziţioneze un sistem prin care braşovenii care se uită la
şedinţa de consiliu local, să vadă cum votează fiecare consilier local pentru că sistemul
de vot actual nu permite braşovenilor să vadă acest lucru.
A doua interpelare se referă la camerele de supraveghere video din parcuri şi din
zonele intens circulate şi precizează că a făcut săptămâna trecută o adresă către
primărie, privind elaborarea unui proiect de hotărâre privind amplasarea dispozitivelor
de supraveghere în parcuri şi în zonele intens circulate, gen: grădiniţe, creşe, şcoli şi
instituţii publice, prin urmare, solicită ca departamentele de specialitate, să aibă în
vedere acest proiect.
Domnul Primar - Allen Coliban răspunde interpelărilor făcute de domnul
consilier şi precizează că în legătură cu votul electronic, au existat mai multe discuţii,
din perspectiva aceasta, se pot folosi bunele practici existente la ora actuală în România,
ne putem raporta la felul în care Parlamentul gestionează aceste lucruri, acolo există
posibilitatea votului electronic, în continuare şedinţele sunt în format mixt, lucru care
poate fi dezbătut şi stabilit.
Punctul al treilea important, este că există după şedinţă acest bilanţ al voturilor;
punct cu punct, om cu om, se poate audita acest vot.
„Discuţiile avute intern, şi o rog pe d-na Gabriela Vlad, dacă are ceva de adăugat
la final, să intervină, au fost exact în acest sens, dacă sistemul permite această logare a
voturilor, haideţi, s-o facem şi disponibilă. În timpul şedinţei este puţin mai complicat.
Necesită acele exporturi solicitate manual prin câteva clicuri iar timpul de afişat după
acest bilanţ, este un timp semnificativ.
Dacă ne oprim la fiecare vot câte un minut, să dăm export să ne uităm să le
verificăm, înseamnă o oră în plus. La o şedinţă precum cea de azi. Dacă este valoare în
treaba aceasta, putem merge, pe solicitare. Aceasta a fost ceea ce v-am şi propus.
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Legat de posibilitatea cetăţenilor de a verifica aceste voturi, putem merge pe un
sistem similar celui din Parlamentul României, astfel încât, la finalul şedinţei, să existe
posibilitatea aceasta de a verifica on-line tot raportul de vot. Din perspectivă tehnică, vă
răspund. Dintr-o perspectivă legislativă sau a regulamentelor actuale, o rog, dacă d-na
Secretar General, are ceva de adăugat, să o facă.
Salut iniţiativa de a îmbunătăţi regulamentul de desfăşurare a şedinţelor de
consiliu; este o decizie care vă aparţine dumneavoastră şi o discuţie în care aveţi primul
cuvânt, dumneavoastră consilierii locali. Noi ca aparat executiv, suntem aici să susţinem
şi să oferim suport în desfăşurarea acestor şedinţe, cred că avem un format de şedinţă
bun şi acest format care permite şi transmisiuni live.
Dacă ne punem problema, dacă există prezenţă efectivă, putem să adăugăm
obligativitatea ca în momentul votului, fiecare să aibă camera pornită. Pentru că nu ştiu
dacă este mare diferenţa, după ce am trecut cu toţii prin anul acesta de pandemie, că
stăm la aceeaşi masă sau ne vedem fizic. Dar, cum spuneam este decizia
dumneavoastră, a consilierilor locali, noi vă oferim suportul din punct de vedere tehnic.
Legat de achiziţia unui sistem, pot să vă spun că ultimul an şi diversele pălării pe
care le-am purtat în acest ultim an, am trecut prin tot felul: prin sisteme dezvoltate de
S.T.S…printr- o grămadă de sisteme de vot. Nu oferă facilităţi mult diferite faţă de ce
oferă aplicaţia Zoom, care la momentul actual, a ajuns să devină un standard la nivel
mondial, folosite şi la Harward, şi în tot felul de medii, dar dacă găsim ceva în mod
particular, ce nu oferă aplicaţia aceasta şi ar fi altele, cred putem sta de vorbă.
Şi din punct de vedere al costurilor, sistemul actual oferă mult peste acel
procent: 20% din efort şi 80% din rezultat. Eu cred că suntem aproape de 100% de
rezultatul pe care ni-l dorim.”
Preşedintele şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru: “Legat de
propunerile colegului, doream să fac câteva precizări, relativ la prezenţa fizică. Din
păcate, varianta actuală din Codul administrativ, cu privire la propunerea ca noi să fim
toţi prezenţi în şedinţă, stabileşte nişte reguli şi posibilităţi, ca oricare dintre consilieri,
să poată participa şi prin utilizarea mijloacelor electronice, deci nu am putea să
îngrădim, ca şi consiliu local, posibilitatea oricăruia dintre noi, să poată să participe la
această şedinţă prin mijloace electronice conform dispoziţiilor art. 137, alin. 1.
De asemenea, în ceea ce priveşte votul şi tipul de vot - şi nu mă refer la vot
deschis sau secret, ci ridicarea mâinii, apel nominal efectuat de preşedintele de şedinţă
sau electronic, dispoziţiile art. 139, alin. 5 literele a, b şi c, stabilesc la fel, că există
posibilitatea votului electronic, deci doar în măsura în care vom încerca să îngrădim
prin regulament posibilitatea de a vota electronic, şi aceasta ar putea fi interpretată ca
fiind evident o exercitare cu rea-credinţă a atribuţiilor noastre din perspectiva modului
în care limităm dreptul la vot a consilierilor locali.
De asemenea, art. 134, lit. a, locul de desfăşurare a şedinţelor, se stabileşte, atât
participare fizică, cât şi prin mijloacele electronice, deci Codul administrativ stabileşte
aceste posibilităţi ca drepturi ale consilierilor.”
Domnul Primar - Allen Coliban informează referitor la interpelarea privind
camerele de supraveghere faptul că s-au făcut demersuri, atât din perspectiva obţinerii
de finanţări, cât şi o discuţie cu Poliţia Naţională şi se doreşte sporirea siguranţei în
zonele publice, prin instalarea de mai multe posturi.
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Pentru proiectul care va obţine finanţare, poate da mai multe detalii şi d-na Vlad
Gabriela.
Doamna consilier local - Stancu Raluca - Maria supune atenţiei, o situaţie pe
care a constatat-o atât personal, cât şi ca urmare a sesizării braşovenilor, referitoare la
lucrările executate pe str. Mureşenilor, astfel, la sfârşitul lunii aprilie s-au executat
lucrări de marcaje rutiere pentru ca, ulterior, în cursul lunii mai, să fie demarate lucrări
de frezare, covor asfaltic şi implicit aplicare de noi marcaje şi întreabă, care a fost
logica în demararea acestor lucrări, pentru că denotă o cheltuire iresponsabilă a banilor
publici şi un prejudiciu adus comunităţii braşovene.
Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai: “Doresc să iau cuvântul pe
acest punct, fiind o direcţie care se află în subordinea mea, şi mi-ar plăcea ca pe viitor,
atât dumneavoastră, atât consilierii locali, cât şi cetăţenii Braşovului, să nu se mai
grăbească în a trage nişte concluzii care câteodată mă fac să mă gândesc, ce ne dorim în
oraşul acesta, să se mai întâmple ceva sau să nu se mai întâmple.
Văd că acum toată lumea este specialist, toată lumea vine cu tot felul de discuţii
şi de păreri, în condiţiile în care nu facem altceva decât să ne facem treaba.
A fost un aspect, acum două luni, de ce nu marcăm noaptea, că marcăm ziua şi
se încurcă traficul; cu toate că acest lucru s-a făcut pe câte o bandă, lăsând şi asigurând
fluenţa traficului. Răspunsul meu a fost unul clar. Nu se putea marca, pentru că pe timp
de noapte erau temperaturi negative. Dacă executam marcajele rutiere pe timp de
noapte, la temperaturi negative şi pământ rece, vopseaua s-ar fi exfoliat şi aţi fi avut
dreptate să spuneţi că dăm banii degeaba. Un aspect!
Al doilea aspect, vizavi de asfaltări. Peste tot, se asfaltează Mureşenilor. Acum
se asfaltează 15 Noiembrie. Vă asigur că aceste lucrări se fac pentru că fac parte dintrun plan al asfaltărilor, un plan care reprezintă o normalitate. Sunt probleme care au fost
ridicate încă de anul trecut. Toate aceste drumuri prezintă faianţări şi burduşiri de-a
lungul terasamentului, lucruri care necesită reparaţii. Altfel cu prima ocazie când dă
frigul, bucăţile de asfalt vor sări efectiv, pentru că încep să se desprindă.
Avem specialişti în cadrul primăriei la nivelul Serviciului Străzi şi aceste lucruri
sunt făcute în ordinea priorităţilor. Totodată, vă asigur că nu există doar centrul
Braşovului. Se asfaltează şi în Tractorul, se asfaltează şi în Răcădău, se asfaltează peste
tot.
Legat de str. Mureşenilor şi de acele marcaje rutiere, vă asigur că banii nu au
fost aruncaţi şi nici cheltuiţi în mod necorespunzător, pentru că acele marcaje au fost
gratuite. Şi ştiţi de ce au fost gratuite? Pentru că urma să se intre în planul de asfaltare,
dar pentru că începuse vremea bună şi oamenii începeau să iasă, am considerat că este
foarte importantă siguranţa pietonilor.
Aceste marcaje au fost marcaje rutiere provizorii, menite să aducă un în
siguranţa cetăţenilor, marcaje care nu au fost plătite de către primărie; au fost făcute
doar în scop provizoriu, urmând ca apoi să se intervină cu asfaltarea...”
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: adaugă faptul că era bine dacă s-ar
fi comunicat înainte, că acele marcaje au fost făcute gratuit.
Domnul Primar - Allen Coliban: “Am spus de la început că vreau să adaug
câteva lucruri. Mâine vom avea o conferinţă de presă pe tema asfaltărilor, pentru că
felul cum urmărim aceste contracte, este foarte important pentru noi toţi ca echipă şi
pentru sănătatea financiară a oraşului. Mâine avem această conferinţă de presă în care
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vom prezenta şi calendarul pe perioada următoare pentru asfaltări: lucrare, zonă,
valoare, toate aceste aspecte, pe de o parte.
Pe de altă parte, strict legat de str. Mureşenilor, cum spunea şi dl. Viceprimar,
am avut deja discuţii cu aparatul şi cu privire la modul cum se face urmărirea de
contracte, atât pe cheltuielile legate, adică o radere a întregii încărcături asfaltice până la
bază şi o reîncărcare.
Potrivit normativelor în vigoare, o stradă are necesitatea unei împrospătări a
covorului asfaltic, o dată la 8 ani iar o dată la 16 ani ar trebui să treacă printr-un proces
de refacere completă, adică o radere a întregii încărcături asfaltice, până la bază şi
reîncărcare.
În cazul lucrărilor de întreţinere, a celor lucrări la 8 ani, se vorbeşte de o refacere
a covorului asfaltic de 4 cm; în cazul lucrări ample, se vorbeşte de ajungere la stratul de
bază şi apoi refacere.
Nu discut despre modul în care s-au produs aceste lucruri în trecut, ci vă spun
aceste lucruri pentru a şti modul cum operăm şi normativ care e aplicabil în continuare.
Str. Mureşenilor - lucrările verificate în istoric - precedenta lucrare de amploare
pe toată lungimea, a fost la nivel de 2007, este ceea ce ne-au raportat inspectorii din
zona respectivă, respectiv acum 14 ani, nu o lucrare care să meargă până la stratul de
bază, iar ceea ce s-a întâmplat acum, a fost o lucrare de reasfaltare, care să prelungească
durata cu încă 4-5 ani a infrastructurii existente.
Despre detalii şi îmbunătăţiri ale felului în care facem această urmărire de
contracte, v-am spus, mâine dimineaţă ne propunem, să fim împreună cu personalul
tehnic şi să răspundem, şi presei, şi braşovenilor, dumneavoastră, să răspundem în
detaliu…”
Doamna consilier local - Moraru Beatrice-Mihaela informează că în 17
martie a depus prin serviciul registratură, o cerere de accesibilizare a trecerilor de
pietoni, la nivelul municipiului Braşov, astfel încât să fie respectate drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 448/2006, Beneficiarii
cererii, pe lângă persoanele cu dizabilităţi, sunt părinţii care au copii minori în
cărucioare, precum şi persoanele în etate, care nu pot alerga pe trecerile de pietoni, care
nu dispun de insule de odihnă.
Având în vedere că din martie până acum, nu a primit un răspuns, a formulat o
nouă adresă prin care solicita să se comunice în scris, dacă a fost convocată Comisia de
siguranţă a circulaţiei, de la data depunerii cererii până în prezent; dacă a fost luată în
discuţie cererea, care sunt concluziile la care s-a ajuns, dacă s-au inventariat trecerile de
pietoni neconforme pe raza municipiului Braşov, dacă da, care este numărul acestora;
dacă s-a stabilit un plan de acţiune; care este intervalul de timp pentru implementarea
normativului deja menţionat?
Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai precizează că se va răspunde în
scris.
D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra-Ioana: “În primul rând, s-a
vehiculat de săptămâna trecută, un articol, o scrisoare de fapt a unui grup de părinţi de
la Colegiul “Dr.Ioan Meşotă”, părinţii fiind nemulţumiţi de faptul că cursurile nu s-au
luat în format fizic. În scrisoare se menţionează, urmare a refuzului...
Se menţionează că a avut loc o întâlnirea între primărie şi această asociaţie şi, de
asemenea, scrie urmare a refuzului primarului de a soluţiona problema.
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Întrebarea mea este, cu ce i-aţi refuzat, domnule Primar, pe părinţii din această
asociaţie?
În al doilea rând aş dori să aduc la cunoştinţă faptul că, noi grupul de consilieri
locali P.S.D., am cerut felicitarea şi premierea oficială a echipei de hochei, aş vrea să
întreb dacă se va întâmpla lucrul acesta şi când?Pentru că sunt campioni naţionali.
În al treilea rând, din data de 06 aprilie, nu am mai primit ordinea de zi a
Comisiei tehnice de urbanism. Am solicitat şi am făcut numeroase solicitări să primim.
Întreb în primul rând, dacă această comisie s-a mai întrunit din 6 aprilie, şi dacă da, de
ce nu am primit ordinea de zi? Mulţumesc!”
Domnul Primar - Allen Coliban: “În legătură cu situaţia de la Colegiul
Naţional “Dr. Ioan Meşotă”, am avut într-adevăr o întâlnire cu direcţiunea şi cu părinţii
în care am explicat foarte clar lucrurile pe care le-am comunicat şi reprezentanţilor
presei.
Pe parcursul derulării acestui proiect, faţă de faza iniţială de proiectare,
normativele I.S.U. au necesitat nişte lucrări diferite, nişte adaptări la standardele
actuale.
Toată partea de proceduri de atribuire şi partea de documentaţii, necesită timp.
Pe de altă parte, vă pot spune că, potrivit contractului, lucrările acestea trebuiau
terminate în februarie 2022, deci, anul viitor.
Faptul că ne aflăm la o lună aproximativ, este termenul pe care l-am primit în
discuţia cu Direcţia Tehnică, şi pe care îl avem în vedere, ne aflăm înainte cu
aproximativ o lună de la recepţia finală a acestor lucrări, arată că evoluţia este una bună.
Evident nu este o situaţie plăcută, fiind o situaţie care vine pe un context
impredictibil, cel legat de reluarea în format fizic a şcolilor, dar noi trebuie să
recepţionăm şi să ne asigurăm că toate documentele şi toate lucrările, sun făcute
conform regulilor, normativelor şi legilor în vigoare.
Prin urmare, cu toată părerea de rău, că nu putem să deschidem astăzi porţile
unităţii, în aripa care nu a fost recepţionată, aceasta este situaţia! Suntem în faza în care
ne-am luat ca obiectiv, să fie o şcoală nouă deschisă şi recepţionată la începutul noului
an şcolar iar discuţia pe care am avut-o cu dumnealor, mă surprinde că spuneţi că am
avut un refuz de a rezolva problema. Dimpotrivă.”
Domnul Primar - Allen Coliban: “Dacă îmi permiteţi să clarific, săptămâna
trecută, vineri împreună cu inspectorul şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, împreună cu
directorul de liceu, am avut această discuţie pe evoluţia anumitor proiecte de construire,
de reabilitare sau de renovare, pe diverse instituţii de învăţământ; la parte din aceste
discuţii au fost şi reprezentanţii colegiului “Dr. Ioan Meşotă”. Finalul acestui dialog a
fost unul pozitiv, am primit apreciere şi mulţumire că s-a clarificat situaţia.
Inclusiv s-a discutat de varianta în care reuşim până la derularea
bacalaureatului, să punem în funcţiune această aripă, este o perspectivă ambiţioasă,
varianta în care nu reuşim până la finalul, aplicare optimă, lunii iunie şi urmând ca în
restul verii să o punem în funcţiune. Există soluţii şi scenarii pentru ambele situaţii.
Repet, suntem înainte cu 9 luni faţă de termenul asumat prin contract de către
constructor.
Dacă vom reuşi să ducem la îndeplinire, şi momentan nu avem motive să
credem altfel, să ducem la îndeplinire recepţia înainte de începerea anului şcolar,
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aceasta înseamnă că am economisit timp mare... jumătate de an şcolar faţă de ceea ce
scrie în contract.
Legat de premierea echipei de hochei, sunt câteva subiecte care necesită o primă
rectificare bugetară, pe care intenţionăm să o supunem atenţiei şi votului dumneavoastră
în prima parte a lunii iunie, printre acestea enumerându-se şi partea de premiere, pentru
că rezultatele au fost neaşteptat de bune, din perspectiva alocării bugetare şi este o
problemă pe care ne dorim să o avem, când vine vorba de performanţă sportivă. Îi
felicităm, suntem mândri de rezultatele lor.
Premierea, prin urmare, se va face la finalul lunii iunie în şedinţa ordinară, după
ce aprobăm sumele respective prin rectificarea de la mijlocul lunii iunie din şedinţa
extraordinară.
Legat de comisia tehnică, o rog pe doamna Viceprimar să clarifice partea
aceasta administrativă, legată de comunicarea ordinii de zi.”
Doamna Viceprimar - Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona:
“După data trecută când aţi ridicat problema, am anunţat atât Biroul relaţii cu
consilierii, cât şi secretariatul comisiei, să transmită către consilieri. Caut acum e-mailul prin care am dat dispoziţie. Verificaţi şi dumneavoastră, dacă adresa pe care aţi dat-o
este bună. Dacă nu, înainte de fiecare şedinţă, se postează oricum pe site ordinea de zi
dar o să mă asigur că ajunge şi la dumneavoastră ordinea de zi. O să mă asigur că
ajunge şi la dumneavoastră.”
D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra-Ioana:“În legătură cu Colegiul
Naţional “Dr. Ioan Meşotă”, în primul rând, da, lucrările s-au terminat mai repede.
Întrebarea mea, constructorul v-a anunţat de finalizarea acestor lucrări.
Nu suntem în situaţie bună, atât timp cât timp copiii nu se află fizic în clasă.
Cu privire la ordinea de zi a comisiei de urbanism, da, am verificat, dorim să le
primim pe e-mail, aceasta a fost şi cererea mea în şedinţele trecute de consiliu local,
dumneavoastră v-aţi angajat că veţi duce la îndeplinire această cerere a mea, aşa că vă
rog frumos, să faceţi tot posibilul! Mulţumesc!”
Domnul Primar - Allen Coliban: “Legat de punctul 1, de acord existenţa unui
şantier, perturbă activitatea şcolară.
Pe de altă parte, există nişte proceduri foarte clare de predare-primire de
şantierului, închidere, deschidere, există dirigintele de şantier care verifică toate aceste
lucrări, putem discuta punctual, dacă mai este nevoie, dincolo de partea aceasta.
Dacă e ceva ce consideraţi că nu este clarificat... oricum vă reiau ceea ce am
spus. Şantierul trebuia să fie până în 2022 în februarie; dacă reuşim să terminăm
înainte, înseamnă că este timp câştigat în favoarea şi şi folosul copiilor. Mulţumesc!”
D-na consilier local - Diaconu Pamela-Maria: “… Vreau să adresez câteva
cuvinte legat de proiectele de hotărâre aflate la nr. 10 şi nr. 48.
Legat de proiectul aflat la nr. 10, având în vedere că sunt iniţiatorul acestui
proiect, mulţumesc tuturor celor care au făcut posibilă ajungerea proiectului în acest
stadiu şi că se află pe ordinea de zi a acestei şedinţe.
Mulţumesc d-lui Viceprimar Sebastian Rusu pentru sprijinul acordat colegilor
care au sprijinit şi nu în ultimul rând, doamnei Secretar Trandafir, pentru sprijin şi d-nei
Topoliceanu, director al Direcţiei de Asistenţă Socială.
Legat de proiectul aflat pe ordinea de zi la numărul 48, mărturisesc că ieri am
făcut un amendament la acest proiect, având în vedere că până la acest moment, în
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structura Comisiei Braşovia nu se regăsesc membrii Regiei... având în vedere că Regia
Locală a Pădurilor Kronstadt, nu ştiu dacă am mai spus corect numele autorităţii - Regia
Locală a Pădurilor Kronstadt - nu se regăseşte în componenţa Comisiei Braşovia, deşi
din punctul meu de vedere, ţinând cont de faptul că aceştia reprezintă administratorul
fondului forestier, aflat în proprietata publică a municipiului Braşov, consider că aceştia
trebuie să aibă calitate de membru şi nu doar de invitaţi.
Ţinând cont de faptul că au fost promisiuni de a introduce regia în cadrul acestei
comisii, totuşi acest lucru nu s-a întâmplat, consider că este necesară modificarea
hotărârii de consiliu local prin care s-a hotărât ca componenţa acestei comisii.
De altfel, ca membru în cadrul acestei comisii, am observat că este necesar să
avem alături de noi şi sociologi şi persoane cu experienţă în domeniul silviculturii,
motiv pentru care, pe lângă persoane din Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt,
cred că este necesar să avem în calitate de membri, şi persoane din cadrul Universităţii
“Transilvania”, mai exact din cadrul Facultăţii de Silvicultură şi din cadrul Facultăţii de
Sociologie, pentru care, din nou, cred este necesară modificarea acelei hotărâri de
consiliu local.
Voi retrage amendamentul de ieri, care a trecut prin Comisia nr. 5, care a fost
avizat favorabil, îl voi retrage cu menţiunea că voi iniţiativa un proiect de hotărâre de
consiliu local, care să modifice acea hotărâre de consiliu local, prin care s-a stabilit
componenţa. Mulţumesc!”
Domnul Primar - Allen Coliban: “Sunt puncte pe care puteam să le discutăm
atunci când se ajungea la respectivul moment.
Legat de punctul nr. 48 şi în sine de componenţa comisiei pentru Parcul Natural
Brasovia, salut iniţiativa, putem să revenim cu un proiect de hotărâre într-o şedinţă
următoare viitoare. Rugămintea este să luaţi legătura şi să luăm legătura cu entităţile pe
care dorim, să existe în partea de fundamentare şi o adresă din partea lor. Pe de o parte.
Pe de altă parte, de acord cu ceea ce aţi spus, doream să completez că există şi
acum Kronstadt cu prezenţă, cu rolul acesta de observator şi de invitat permanent, doar
că putem lua în calcul modificarea, astfel încât să aibă drept de vot. Cred că nu e nici o
problemă în sensul acesta.
Din punct de vedere procedural, este foarte important să înţelegem astăzi, este
bine să votăm şi să avem o decizie asupra regulamentului, pentru că altfel activitatea
comisiei este într-o zonă incertă.
Să scoatem din acest regulament partea nominală a membrilor. Membrii nu sunt
desemnaţi prin regulament, ci prin procedurile din hotărârea de consiliu local anterioară,
cea de finanţare, urmând ca orice modificare de componenţă, să fie o completare a
primei hotărâri, cea care a înfiinţat comisia.”
Preşedintele şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru: “La secţiunea de
interpelări, pentru a nu dilua discuţiile, raportat la punctele care sunt de discutat în
ordinea de zi, pe viitor să ne limităm la interpelări cu caracter general care nu vizează
punctele de pe ordinea de zi, pentru că oricum acolo mai dezbatem o dată şi reluăm
aceste discuţii. Cred că e important şi pentru cei care ne urmăresc, să poată urmări
procedurile şedinţei cât mai eficient.
Pe viitor, când adresăm chestiuni legate de ordinea de zi, să le păstrăm până la
momentul când vă dau cuvântul la acel moment.”
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Domnul consilier local - Potea Marius: “Bună ziua, domnule Primar! Bună
ziua, stimaţi colegi consilieri!
Domnule Primar, vreau să vă aduc la cunoştinţă, sunt convins că ştiţi, de mai
bine de 90 de zile, doamna Hortesia Vlase pichetează Primăria Municipiului Braşov,
protestând pentru lipsa de interes a acesteia, în ceea ce înseamnă demersul proiectului
Monumentul Eroilor care au murit în 1989.
Din documentele pe care aceasta mi le-a trimis, am înţeles că în 2020 s-au alocat
250.000 credite bugetare în sumă de 250.000 RON, iar în proiectul aferent anului 2021,
a fost alocată suma de 50.000 lei pentru documentaţie tehnică va fi prinsă în rectificarea
bugetară. Ştim cu toţii că Braşovul este considerat şi declarat oraş martir şi considerăm
că cei care şi-au dat viaţa pentru acesta şi pentru a putea ca noi să avem astăzi viaţa pe
care o avem, considerăm că merită aceştia, un monument adecvat.
O a doua problemă pe care vreau să o ridic, este cea a cetăţenilor care locuiesc
pe str. Castelului, aceştia fiind extrem de nemulţumiţi de faptul că sunt sensuri unice, pe
toate străzile care ies din str. Castelului în: str. Politehnicii, str. Michael Weiss,
Apollonia Hirscher - care ştim că a fost transformată în pietonală şi este un şantier
neterminat, de ceva vreme, str. Aleea Tiberiu Brediceanu, toate acestea ies din str.
Castelului, cu sens în Schei, str. Grigoraş Dinicu, vizavi de str. Nicolae Bălcescu.
Nimeni nu poate să intre de pe aceste 3 străzi pe str. Castelului; de la Poarta
Schei, trebuie să ajungă tocmai pe Dobrogeanu Gherea, în zona “Star”, ca să se poată
întoarce.
Aceştia solicită ca sensul de mers pe str. Michael Weiss, să fie schimbat, ca şi
sens unic, să poată accesa - cei care stau în capătul străzii Castelului, să nu fie nevoiţi să
meargă până în capăt la Dobrogeanu Gherea.”
Domnul Primar - Allen Coliban: “Voi răspunde la primul punct, cel legat de
d-na Hortensia Vlase.
Vreau să vă asigur, că şi din punct de vedere uman, pot să înţeleg gestul
dumneai. Am avut dialog în toate aceste 6 săptămâni, inclusiv astăzi am stat de vorbă cu
dumneaei. De 6 săptămâni există acest protest.
Vă dau elementele de context. În primul rând o lucrare monumentală,
amplasarea unui monument, nu este o achiziţie pur şi simplu, discutând cu arhitectulşef, discutând cu arhitecţi, cred că varianta cea mai bună pentru astfel de proiecte, este
concursul de soluţii. Pentru că nu vorbim doar de o sculptură, în sine o lucrare de artă,
ci şi de felul în care se încadrează într-un ansamblu monumental existent.
Dacă vorbim strict despre acest monument, vorbim de amplasarea în zona de
Parcul Eroilor, de lângă Poşta Centrală, unde există mormintele şi o crucea
monumentală.
De aceea, încadrarea şi soluţia din punct de vedere estetic şi arhitectural, trebuie
sau ar fi cel mai bine să fie făcută printr-un concurs de soluţii.
Acest concurs de soluţii, presupune o pregătire, este prevăzut de legislaţia de
achiziţii publice actuală şi presupune pregătirea, cu o temă şi cu un juriu - derularea lui.
Pentru aceasta am prins noi banii în buget anul acesta, cei 50.000 lei la care aţi făcut
trimitere.
Motivul pentru care nu am prins banii şi pentru execuţie şi pentru monument în
sine, este că analizând calendarul şi etapele necesare, este puţin probabil noi să putem
recepţiona şi să plătim efectiv o lucrare, până la finalul anului.
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Braşov nu are nevoie doar de un monument. Din analiza pe care am făcut-o,
vorbim de 3 monumente cerute şi o renovare cel puţin a unui monument şi vi le voi
enumera: vorbim de acel monument dedicat celor care s-au jertfit în Decembrie 1989;
monumentul dedicat lui L.C.Babeş; despre cinstirea Eroilor Noiembrie 1987;
monumentul dedicat Luptei anti-comuniste cel care este amplasat în zona Teatrului
Dramatic, în piaţa din faţă.
Toate acestea trebuie să treacă, fie printr-o procedura de licitaţie şi de realizare
şi printr-un proces de realizare a lor, fie printr-un proces de renovare, dacă ne referim la
ultimul, şi toate le-am amplasat pe calendar în termeni realişti. din acest punct de
vedere, timpul necesar face ca primul monument pe care îl vom recepţiona şi plăti, să
fie în primăvara anului viitor şi mi s-a părut cumva şi normal, şi logic, să începem cu
Liviu Corneliu Babeş, pentru că în primăvară avem momentul comemorării urmând ca
pe perioada anului viitor, să le recepţionăm şi pe celelalte.
Am avut discuţia aceasta cu d-na Vlase, chiar urmează, să avem întâlnire în luna
iunie, împreună cu arhitectul-şef, să mai trecem o dată prin paşii pe care i-am descris şi
să răspundem de ce până acum, am avut o alocare bugetară, dar nu s-a întâmplat nimic
cu ea, mă refer la anii anteriori.
Este păcat că au trecut atâţia ani fără să cinstim cum se cuvine memoria eroilor
noştri, dar vă asigur că atât felul în care am gândit să o facem şi calendarul pe care îl
avem în vedere, ţin cont de toate acestea.
Adică să avem monument rezultat dintr-un concurs de soluţii şi pe de altă parte,
să le avem amplasate, să facem reparaţia aceasta morală, cât mai repede ne permite
timpul şi procedurile legale.
Legat de al doilea subiect, dat fiind că sunt nişte probleme care au stârnit în
repetate rânduri, reacţii şi opinii şi sunt de fapt decizii care ţin de comisia de circulaţie,
o să-l rog pe dl. Viceprimar, să vă dea informaţii actualizate.”
Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai: “Legat de ceea ce spuneţi
dumneavoastră, este deja discutată, este ca punct în cadrul Comisiei tehnice de
circulaţie, a fost discutată inclusiv cu Poliţia Naţională şi a rămas ca ei să se deplaseze
în teren, pentru că o să fie nevoie de o resistematizare, anularea unui loc de parcare şi
aici vorbesc de str. Michael Weiss. Ca să putem să facem schimbare de sens unic,
trebuie făcute nişte modificări. La următoarea şedinţă de circulaţie, se va discuta
A venit propunerea aceasta din partea - iniţial a unui locatar - după care au fost
contactaţi de colegii de la Serviciul Străzi şi s-a discutat şi până la urmă, s-a transformat
într-o solicitare a mai multor locatari, pentru că ştiţi cum e, de regulă, dacă acţionezi la
solicitarea unuia singur, muţi o bancă şi peste două zile, îţi vine o reclamaţie de la alţi
35, că de ce ai pus banca.
Atunci am vrut să vedem dacă se şi îndeplinesc condiţiile de trafic şi având şi
sprijinul poliţiei, că într-adevăr aceasta poate fi o soluţie.
Probabil că la următoarea şedinţă de circulaţie vom avea un răspuns pozitiv sau
negativ din partea colegilor de la poliţie. Mulţumesc!”
Domnul consilier local - Potea Marius-Valentin: “Legat de ceea ce aţi
afirmat, ne bucurăm totuşi că au fost aceşti 50.000 prinşi în buget, pentru documentaţia
tehnică. Mă simt oblicgat să-i dau un răspuns d-nei Vlase şi aş dori să ştiu, dacă de când
au fost prinşi în buget aceşti bani, ce demersuri s-au făcut până în acest moment.”
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Domnul Primar - Allen Coliban: “Avem proiectul acesta pe lista Arhitectuluişef şi este prognozat, să fie lansat din forma aceasta de concurs de soluţii pe parcursul
verii. Putem avea o discuţie, cum am spus, avem dialog cu d-na Vlase constant dar
puteţi veni şi dumneavoastră dacă doriţi în şedinţa pe care o vom avea împreună cu
arhitectul-şef, în şedinţa din luna iunie.”
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de
22 aprilie 2021, precum şi al şedinţei de îndată din 06 mai 2021
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 22 aprilie 2021, precum şi al şedinţei de îndată din 06 mai 2021,
care se aprobă cu unanimitate (24 voturi pentru şi o neparticipare).
Aprobarea ordinii de zi suplimentare
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu două puncte şi se aprobă cu
unanimitate.
Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu 57 de puncte înscrise pe ordinea de zi, un
puncte retrase (pc. 17 şi 45) şi se aprobă cu unanimitate.
Se supun la vot punctele de pe ordinea de zi suplimentară.
Punctul nr. 58 al ordinii de zi (Punctul nr. 1 suplimentar)
Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei privind executarea de lucrări pentru
beneficiar Municipiul Braşov.
Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai precizează că este vorba de
convenţia cu Maurer, cu Avantgarden Bartolomeu, pentru a se putea face acele străzi,
acesta este un pas procedural pentru a se finaliza aspectele legate de hârtii şi să înceapă
asfaltarea acelei zone.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 59 al ordinii de zi (Punctul nr. 2 suplimentar)
Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Braşov alături de Direcţia
Administrare Infrastructura Sportivă Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare
Braşov, la “Asociaţia Club Sportiv Scotch Club”.
Domnul Primar - Allen Coliban: “Am trecut pe scurt prin elementele context
prin necesitatea legată de urgenţă şi de calendar. Repet preluăm un club curat şi existent
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care nu activează în campionatul legilor de fotbal şi care poate să devină F.C. Braşov şi
să activeze în campionatul viitor, acestea sunt obiectivele.
Acestea sunt obiectivele, să avem din nou o echipă…toată graba şi urgenţa este
inclusiv, să putem prelua un eventual loc din Liga 2, astfel încât, din sezonul viitor F.C.
Braşov să activeze la acest nivel.
Legat de asociaţi, ceea ce avem astăzi o soluţie temporară, soluţie la care au
apelat şi alte municipalităţi, urmând ca structura finală a viitorului club, să fie decisă în
timpul verii, una care să fie la ora actuală deschisă şi către alţi parteneri.
Am iniţiat discuţiile şi cu Consiliul Judeţean Braşov, până acum discuţiile
acestea au fost pozitive. Am invitat la discuţiile şi dezbaterile pe care le-am organizat
împreună cu dl. Viceprimar, am invitat şi Liga Suporterilor Stegari, şi fostele mari
glorii, inclusiv mediul privat să susţină şi să vină alături de echipă.
Toate aceste lucruri, pot fi formalizate şi vor fi formalizate, în săptămânile
următoare dar ca primul pas necesar este acela să avem o structura nouă şi curată,
neînscrisă în campionatele de fotbal, pentru a putea să facem demersurile de înscriere în
campionat pentru F.C. Braşov.
Practic, denumirea acestei structuri, va fi începând cu decizia instanţelor, va fi:
Asociaţia Clubul Sportiv F.C. Braşov Steagul Renaşte. Este denumirea pe care am
obţinut-o de la Ministerul de Justiţie.
Pentru perioada aceasta de tranziţie, până când vom avea denumirea simplă,
F.C. Braşov recuperată, din punct de vedere al înregistrării la O.N.G. Dacă aveţi
întrebări, vă stau la dispoziţie şi vă mulţumesc!”
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: întreabă referitor la această
asociaţie, unde îşi are sediul social şi ce domeniu de activitate, are această asociaţie la
acest moment.
Domnul Primar - Allen Coliban răspunde, că sediul este un apartament în
bloc, iar acesta se va schimba odată cu noii asociaţi şi va fi la Primăria Braşov, Bd.
Eroilor nr. 8.
Este vorba de un club care nu are legitimaţi, nu are activitate, nu are datorii,
sunt lucruri importante de clarificat şi totodată o oportunitate pentru municipalitate de a
prelua un club curat.
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: “Şi înţeleg că dumneavoastră,
ulterior, după ce preluaţi asociaţie, o să activaţi, domeniul fotbal.”
Domnul Primar - Allen Coliban informează că statutul se va schimba în
întregime: există statutul adaptat şi făcut pentru modelul unui club de fotbal, care va
avea o singură secţie sportivă, cea legată de fotbal şi va avea doar 3 asociaţi în primă
fază: Municipiul Braşov, Direcţia de Administrare Infrastructură Sportivă şi Serviciul
Public de Termoficare, aceasta, până când se va ajunge la mărire numărul de asociaţi.
Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai: “Întrucât şi în şedinţa
consiliului local anterioară, am avut discuţie pe această temă, reiterăm încă o dată, un
lucru care să fie clar braşovenilor, anume că ne dorim fanion a Braşovului, şi aceasta să
fie F.C. Braşov; o echipă a braşovenilor, o echipă a tuturor cluburilor de fotbal din
Braşov.
A fost o perioadă destul de aglomerată, tensionată, cu foarte multe întâlniri, dar
din care trebuie să vedem câştigul nostru, al municipalităţii, al braşovenilor, al
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oamenilor de fotbal, pentru că, practic acesta este demersul să putem merge mai
departe, să mergem către Liga II, şi aici este important să mergem, să vedem ceea ce
face “Corona”, cum aţi primit şi dumneavoastră invitaţia la meci, pentru că practic acest
meci va decide această soartă.
Vreau să le mulţumesc celor de la F.C.Corona, pentru rezultatul obţinut, le
doresc mult succes, ca să putem beneficia de munca lor şi locul pe care îl pot obţine în
Divizia a doua.
Acest lucru este important pentru această construcţie, întrucât ne dorim să avem
echipa în Liga 2, ne dorim să avem parteneri şi mediu de afaceri. Un lucru foarte bune
pe care l-am avut în discuţiile cu dl. Preşedinte al Consiliului Judeţean, dl. Adrian
Veştea, şi-a arătat deschiderea din partea Consiliului Judeţean Braşov de a intra ca parte
alături de Primăria Braşov, astfel că F.C. Braşov va putea, să aibă atât primăria, cât şi
Consiliul Judeţean Braşov, alături în acest demers.
Pentru aceasta, trebuie să ne mişcăm, exact cum am spus şi săptămâna trecută,
că avem termen 28 iunie, până la care să depunem actele la F.R. de Fotbal. S-au depus
deja o parte din aceste etape. Această asociaţie nouă este una care îndeplineşte
condiţiile.
Am discutat şi celelalte variante, împreună cu F.R.F. şi aceasta ar fi cea mai
bună variantă ca să putem să mergem spre visul pe care îl avem cu toţii, fotbal de
calitate la Braşov, pentru braşoveni, echipa fanion - F.C. Braşov. Mulţumesc!”
Preşedintele şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru solicită grupurilor
din consiliul local, propuneri nominale pentru a desemnarea consilieri locali.
Doamna Viceprimar - Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona îl propune pe dl. Ioan
Corbu, din partea grupului de consilieri U.S.R. PLUS,
Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai îl propune pe Bădulescu
Sebastian, din partea grupului P.N.L.
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian îl propune pe dl. Marius Potea, din
partea grupului P.S.D.
Preşedintele şedinţei citeşte lista de consilieri pentru exprimarea nominală a
votului cu privire la dl. consilier Corbu Ioan.
Propunerea a fost aprobată cu 21 de voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.
Se continuă cu propunerea grupului P.N.L. - dl. Bădulescu Sebastian-Gabriel,
iar propunerea a fost aprobată cu 21 de voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.
Având în vedere adoptarea celor două propuneri, cu majoritate absolută
calificată, nu se mai supune la vot propunerea grupului P.S.D., nefiind îndeplinite
condiţiile.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5 iar în
urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.
PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Paul Radu - Valentin.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 2
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Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
Municipiului Braşov la data de 31 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5,6 şi 7
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
Municipiului Braşov la data de 31.03.2021.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5,6 şi 7
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al
Municipiului Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6 iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2013,
republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului „Sică
Alexandrescu” Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,4 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Operei Braşov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,4 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 7
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181 din
25.04.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului
Public Local Salvamont, Agrement și Parking, republicată.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,3 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la
31.12.2020 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 252 din 30
mai 2018, republicată, privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu 21voturi pentru şi 4 abţineri.
PUNCTUL 10
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata
serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a
indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/nepoților.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,4 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 11
Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului
Brașov a proiectelor din domeniul social, pentru anul 2021.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,4 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 12
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.
76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al serviciului
social „Adăpost de Noapte”, republicată.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,4 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 13
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.
77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului
social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost”, republicată.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,4 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire al
Riscurilor la nivelul Unității Administrativ Teritoriale al Municipiului Brașov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,3 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administraţie şi
profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al S.C.
RIAL S.R.L.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru şi 4 abţineri.
PUNCTUL 16
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor nr. 185/59839/1.07.2019 și
186/59848/1.07.2019 privind delegarea prin concesiune a serviciului de colectare,
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transport și eliminare a deșeurilor de la persoanele fizice și juridice din Municipiul
Brașov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 17 RETRAS
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.
339/2005 a unui număr de 68 de locuri de parcare, încheiat între Municipiul Braşov şi
S.C. Ana Hotels S.R.L.
PUNCTUL 18
Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului
Brașov a proiectelor de mediu.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,2 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.(24 de voturi pentru şi o neparticipare).
PUNCTUL 19
Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Stan
Victoria, Municipiul Braşov şi Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, pentru imobilul
unde unitatea de învățământ îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Agrișelor nr.
10.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,4, 5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 20
Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea lucrărilor de reparaţii la
faţada NV a clădirii situată în Braşov, Piaţa Enescu, nr. 6, identificată în C.F. nr.
149071 Braşov, nr. top. 5567, 5568, semnarea contractului de prestări servicii cu S.C.
PATCON S.R.L. şi participarea la contravaloarea lucrărilor cu cota parte aferentă
apartamentelor deţinute în proprietate.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 21
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Chirilaș Diana, a terenului
situat în B-dul Griviței nr. 86, Municipiul Brașov, în suprafață de 10 m.p., înscris în
C.F. nr. 170043 Brașov, în vederea realizării unui acces din exterior.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 22
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Barta Timea-Boglarka a
terenului situat în str. Alexandru cel Bun nr. 25, Municipiul Brașov, în suprafață de 3
m.p., înscris în C.F. nr. 169692 Brașov, în vederea realizării unui acces din exterior.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 23
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr.
1565/2021 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de
MEZ PROPERTIES S.R.L.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,3 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 24
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a
cotei de 918/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 109370 Brașov, nr. cad. 109370 și a
cotei de 1.083/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 125340 Brașov, nr. cad. 125340.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 25
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a
terenului înscris în C.F. nr. 169562 Brașov, nr. cad. 169562.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 26
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a
cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Dedu
Gheorghiță.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 27
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a
terenului înscris în C.F. nr. 170907 Brașov, nr. cad. 170907.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 28
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a
cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la
Mîinea Ion-Daniel și Mîinea Liliana.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 29
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a
cotei de 342/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154252 Brașov, nr. top. (11162/1/4,
11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24.
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 30
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de
înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Piața Sfatului nr. 2, înscris în
C.F. nr. 25655 Brașov și nr. cadastral 5609/1, deținut de S.C. RODNIC S.R.L.,
proprietar tabular.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 31
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de
înstrăinare a imobilului situat în str. Poarta Schei nr. 11, ap. 8, Municipiul Brașov,
înscris în C.F. nr. 129303-C1-U1 Brașov (nr. C.F. vechi: 11030) deținut de Morariu
Mihail, proprietar tabular.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 32
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de
înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. IV,
înscris în C.F. nr. 110922-C1-U3 Brașov și nr. cadastral 5179/IV, deținut de Cosac
George, proprietar tabular.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 33
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de
înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 6,
înscris în C.F. nr. 148224-C1-U7 Brașov, deținut de Paveluc Ionel, proprietar tabular.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 34
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de
înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în
C.F. nr. 148224-C1-U1 Brașov, deținut de Mavian Dănuț și Mavian Iuliana, proprietari
tabulari.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 35
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de
înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 6, ap. 4,
înscris în C.F. nr. 130147-C1-U7 Brașov, deținut de Câțu Marius, proprietar tabular.
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 36
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de
înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, ap. 4,
înscris în C.F. nr. 134332-C1-U6 Brașov, deținut de Gâza Costică, proprietar tabular.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 37
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în str. Lungă nr. 87, lot 1 B, Municipiul Brașov, înscris în
C.F. nr. 55281 Brașov, deținut de Bârsășteanu Armand-Ionel, proprietar tabular.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 38
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită
către Uniunea Scriitorilor din România Filiala Braşov, a unui spaţiu în imobilul situat
în Braşov, Piaţa Teatrului nr. 1.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 39
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Poliţiei
Locale Braşov, asupra spaţiilor situate în Braşov, Piaţa Tractorul şi Piaţa Bartolomeu.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 40
Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Anexei
la H.C.L. nr. 115 din 24 februarie 2021 privind aprobarea actului aditional nr.3 la
contractul de concesiune nr.72 din 09.06.1999 având ca obiect “încredinţarea directă a
terenului situat în str. Horea nr.51B, în vederea extinderii construcţiei existente”.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 41
Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii
Consiliului Local nr. 172 din 25.03.2021 privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov a cotei de 2/3 din terenul înscris în C.F. nr. 108934 Brașov, nr.
cad. 108934.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
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PUNCTUL 42
Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii
Consiliului Local nr. 173 din 25.03.2021 privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 169732 Brașov, nr. cad. 169732.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 43
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164 din 24
aprilie 2003, republicată, privind aprobarea cesionării contractelor de închiriere a
terenurilor, de către actualii locatari unor terțe persoane fizice sau juridice, în cazul
vânzării construcțiilor provizorii legal amplasate.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1,5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 44
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire
spațiu comercial la parter şi spațiu locuibil/birouri la etaj, în municipiul Braşov, str.
Liviu Rebreanu f.n.”, beneficiar Noico Impex S.R.L.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 45 RETRAS
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire
locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, apartamente, str. Traian Grozăvescu nr. 9
Braşov”, beneficiar S.C. Cosmopolit Cantacuzino S.R.L.
PUNCTUL 46
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire două
locuințe unifamiliale și împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Lânii f.n.”, beneficiar 6
M.G.M. GENERAL BUILDING S.R.L.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 47
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.Z. - Construire
locuinţe colective, strada Ioan Popasu f.n., Braşov”, beneficiar S.C. Kron Studio
Premier S.R.L.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 1 neparticipare dl.Puşcaşu Alexandru Claudiu).
PUNCTUL 48
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcţionare al Comisiei mixte tehnice pentru înființarea ariei protejate (parcul natural)
Brassovia (CMTIAPB).
Doamna consilier local - Pamela Maria Diaconu retrage amendamentul din
considerentele pe care deja le-a expus.
Preşedintele şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru:“...Singura
menţiune pe care vreau s-o fac personal, este că faţă de discuţiile care au fost purtate la
începutul şedinţei şi proiectul aşa cum l-aţi primit în anexa 1 a Regulamentului acestei
comisii, pentru rezolvarea problemelor sesizate de colega noastră, şi discutate în
Comisia juridică, propun acum amendament la articolul 4 din Anexa nr. 1, în sensul
eliminării literei a privind componenţa acestei comisii, pentru ca apoi şi pe iniţierea şi la
începutul şedinţei de către domnul Primar aici, să se poată face modificarea H.C.L. nr.
42/2021, care conţine componenţa respectivei comisii.
Deci, vă supun atenţiei, amendament la acest proiect, în sensul eliminării
dispoziţiei art. 4, lit. a din Anexa nr. 1 a proiectului de hotărâre a consiliului local.”
Doamna consilier local - Alexandra-Ioan Crivineanu:
Mă bucur foarte mult că s-a ajuns la această discuţie, acum câteva şedinţe de
consiliu local, am luat şi eu cuvântul şi am spus că nu este normal ca Regia Publică a
Pădurilor “Kronstadt” să nu aibă, drept de vot, ci să fie doar un simplu spectator la
această comisie. Având în vedere că este, de specialitate, trebuie ca membrii acestei
comisii şi cu cu drept de vot, să fie oameni specialişti în acest domeniu. Mulţumesc!”
Amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi, iar Proiectul de hotărâre
avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2 şi 5, a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 49
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în
Brașov, strada Crișan f.n.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 50
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în
Brașov, strada Dobrogeanu Gherea nr. 24.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 51
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în
Brașov, strada Dealul Spirii nr. 1.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 52
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în
Brașov, strada Aurelian f.n.
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 53
Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Brașov, str. Gheorghe
Baiulescu nr. 8.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 54
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în Brașov, str.
Parcul Verde f.n.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 55
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Brașov,
str. Molidului f.n., către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
PUNCTUL 56
Informare privind actualizarea programului de transport.
PUNCTUL 57
Informare privind Raportul anual privind activitatea Regiei Publice Locale a
Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2020.
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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