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                  R O M Â N I A 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  
                      BRAŞOV 
 

PROCESUL - VERBAL 
încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Braşov din data de 

04  octombrie  2021 
 

 
          Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 04 octombrie 2021, orele 12:00, anunţul de şedinţă fiind 
postat pe site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local. 
          Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line 
de video-conferinţă. 
          Doamna Secretar General al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir   
face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 27 de consilieri şi 
precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
            La şedinţă participă doamna Viceprimar Boghiu  Flavia - Ramona şi 
domnul Viceprimar Rusu Sebastian – Mihai, iar domnul Primar Allen Coliban 
absentează din motive medicale. 

La începutul şedinţei au loc discuţii cu privire la accesul persoanelor 
interesate să participe la ședinţele  Consiliului Local. 

D-na Viceprimar -Boghiu  Flavia Ramona menționează faptul ca accesul 
persoanelor interesate să participe la ședintele de Consiliu Local – se face potrivit 
dispozițiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Consiliului Local, aratând care sunt condițiile legale pentru a putea participa la 
dezbaterile din consiliu . 

Aceștia trebuie printre altele să justifice un interes și să aibă domiciliu în 
Municipiul Brasov şi întreabă preşedintele de şedinţă, dacă persoanele care se 
află în sală pot lua cuvântul. 

 Presedintele şedinţei – d-ra Crivineanu Alexandra Ioana, arată că nu a 
primit cereri de participare la ședință din partea celor două persoane și că nu au 
invitații, nu sunt consilieri locali și nici nu fac parte din aparatul  de specialitate. 

D-na Secretar General - Trandafir Adriana, face precizarea că aceste două 
persoane pot rămâne în sala dar fără a lua cuvântul. 

D-na consilier local - Moraru Beatrice Mihaela afirmă că  art. 26 alin. 2 
din Regulament, prevede că ședințele  Consiliului Local sunt publice și că este 
necesar ca persoanele interesate să facă cerere cu 24 de ore înainte de ședință 
pentru a lua cuvântul în plen. 

    D-nul consilier local - Chiricheș Andrei Ciprian, subliniază că orice 
persoană poate participa la ședințele de Consiliu Local fără a putea interveni în 
dezbatere. 
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D-na Viceprimar - Boghiu  Flavia Ramona, arată că situația pandemică nu 
impune prezența unui număr mare de persoane în sala de ședință. 

Presedintele şedinţei – d-ra Crivineanu Alexandra Ioana, arată că nu este 
vorba de 500 de persoane și că aceste două persoane pot rămâne fizic în sală atâta 
timp cât nu iau cuvântul. Aceștia doresc să prezinte niște răspunsuri  la 
interpelările d-lui Pătrașcu, însă fiind vorba de o ședință extraordinară vor putea 
răspunde în cadrul unei viitoare ședințe ordinare. 

D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai, arată că ”nu trebuie să fim cu 
capul în nori” , în sensul că sunt consilieri locali care lucrează și că se impune 
trecerea la vot a ordinii de zi, dezbaterile urmând a se discuta în ședința ordinară. 
 

         Interpelări 
 

D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian, adresându-se d-nei viceprimar 
Boghiu  Flavia Ramona, face referire la ședința anterioară prin care i s-a spus că 
nu a fost achitată suma de 150.000 lei la raportul de audit, întrebând dacă s-a 
semnat un contract făra recepția lucrării şi doreşte un răspuns în scris. 

      D-nul Consilier local - Potea Marius Valentin, dorește  să clarifice situația 
Regulamentului, în sensul dacă încalcă sau nu Regulamentul. Datorită faptului că 
există neconcordanțe între comisia juridică și comisia economică - propune ca 
lucrările Comisiilor de specialitate să fie publice și să poată fi transmise în mod  
electronic, pentru evidențierea neînțelegerilor. 

D-na Viceprimar -Boghiu  Flavia Ramona, precizează că este de acord, 
urmând să se stabilească dacă este necesară modificarea Regulamentului 
Consiliului Local, aratând că aparatul de specialitate va pune la dispoziție tot ceea 
ce este necesar pentru aceasta. 

D-nul Consilier local - Boroda George, subliniază că modul de aplicare 
al Regulamentului Consiliului Local, mai precis art. 26 pct. c, este încălcat. 

D-nul Consilier local - Oniga Mihai Andrei, întreabă dacă se încalcă sau 
nu Regulamentul, cerând participanților să se asigure că acesta este respectat. 
               Presedintele şedinţei – d-ra Crivineanu Alexandra Ioana, propune 
trecerea la vot a proiectului de pe ordinea de zi. 
                D-na Viceprimar -Boghiu  Flavia Ramona, menționează că este 
înlocuitorul de drept al primarului, motiv pentru care o să susțină proiectul de 
hotărâre. Astfel că, aceasta trece în revistă modificările intervenite afirmând că 
inițial proiectul de la ședința anterioară cu același obiect,  a fost avizat pozitiv de 
Comisiile 1 și 5, iar acum proiectul a fost avizat nefavorabil de Comisiile 
menționate. 

    Totodată, prezintă noutățile survenite în organigramă ca de exemplu 
înființarea Biroului unic pentru avize care simplifică accesul la obținerea de avize 
și autorizații ale cetățenilor; Direcția Parcări - necesară în vederea preluării 
acestui serviciu în aparatul propriu; Serviciul ridicări auto - prin care se pot ridica 
cu proprii salariați autovehiculele staționate pe domeniul public; Direcția 
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educație, cultură, sport și recreere  - are atribuții în acest sens fiind o structură de 
implementare a proiectelor specifice și care are rolul de a gestiona relația cu 
școlile  sau implementarea proiectelor sportive; Biroul mediu - are rolul de a 
monitoriza schimbările climatice și componente energetice; Direcția comunicare - 
prin preluarea C.I.C. - va asigura tot ceea ce înseamnă comunicarea cu cetățenii ” 
pe o singură limbă”, existânmd și un dispecerat unic care să răspundă la 
solicitările cetățenilor; Biroul relații - comunicare, primește 2 posturi, având rolul 
de a ține legătura cu microcomunitățile locale si primărie. 

D-na Viceprimar, arată că prin respingerea proiectului se privează dreptul 
cetățenilor de toate avantajele menționate anterior: “Consiliul local decide azi că 
cetățenii nu mai au nevoie de serviciile arătate.” 

D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian,  subliniază că prin înfiițarea 
celor 65 de posturi noi nu se rentabilizează activitatea Primăriei, deoarece din 7 
posturi de directori se mărește numărul la 13 directori, iar din 19 şefii de serviciu 
numărul acestora se mărește la 24, întrebându-se dacă sunt necesare şi oportune 
aceste cheltuieli.  În continuare acesta menționează faptul că înființarea celor 65 
de posturi reprezintă 19,5% creearea de posturi  noi, ceea ce nu este eficient, 
arătând că prin noua organigramă trebuie să aibă de câștigat cetățenii. De 
exemplu Arhitectul șef - are creat un post de director (Direcția urbanism), 
întrebând de ce Serviciul autorizări construcții și Serviciul amenajare urbanism 
nu sunt suplimentate cu posturi, întrucât cetățenii Brașovului au o problemă de 
timp şi se depășește termenul legal de 30 de zile prin care se răspunde 
solicitărilor. 

Acesta arată faptul că Serviciul autorizări construcții a primit un singur 
post deși ar trebui  alocate 20 de posturi iar Serviciul amenajarea teritoriului nu 
primește nici un post. Se arată că există în fiecare an un excedent bugetar datorita 
neutilizării sumelor alocate pentru investiții (15%), iar organigrama alocă zero 
posturi pentru Serviciul investiții deși ar trebuii populat cu 20 de posturi.  

Domnul consilier solicită ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii 
publice pentru ca cetățenii să-și spună părerea cu privire la aceste modificări 
dorind ca în cadrul Serviciul autorizări/urbanism să se creeze noi posturi. Dorește 
ca organigrama să fie completată cu posturi de funcționari care să se ocupe direct 
cu documentele solicitate de cetățeni. 

D-na Viceprimar - Boghiu  Flavia Ramona, face precizarea în legătură cu 
comunicarea că a existat dezbatere anterior supunerii la vot a proiectului de 
hotărâre și că există evaluări și strategii care sunt direcții de dezvoltare, arătând 
că nu se poate duce Brașovul înspre aceste direcții fără schimbările din proiectul 
propus. 

D-na Liliana Dincă - Sef Serviciu Resurse Umane, prezintă plenului în 
detaliu modificările care s-au adus organigramei prin proiectul propus. 
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             D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian,  menționează faptul că prin 
organigrama propusă nu se eficientizează relațiile dintre  Primăria Brașovului cu 
cetățenii, arătând că a dat 2 exemple de servicii care au probleme de personal. 

D-na Viceprimar -Boghiu  Flavia Ramona, arată că deși s-au organizat 
concursuri de ocupare a posturilor vacante la Arhitect - șef,  acestea nu au fost 
ocupate. 

D-nul Viceprimar Rusu Sebastian, menționează că de activitățile sportive 
se ocupă Clubul Corona, iar de școli se ocupă Serviciul investiții și SAPUC iar pe 
partea de Serviciul informatic se pot face accesibile serviciile pentru cetățeni.  

De asemenea arată faptul că, Direcția tehnică are nevoie de posturi ca și 
Serviciul de urbanism, specificând faptul că organigrama nu este echilibrată. 

  D-na Viceprimar - Boghiu  Flavia - Ramona, precizează faptul că, 
Clubul Corona nu se poate ocupa de tot sportul de masă al Brașovului. 

D-nul Consilier local - Oniga Mihai, dorește să se clarifice dacă se 
respectă sau nu regulamentul Consiliului local, respectiv chestiunea votului înaite 
de dezbaterea ordinii de zi, arătând că a existat timp suficient de dezbateri în 
comisii, inclusiv pentru formularea de amendamente, iar prin votul împotriva 
proiectului nu se dă dovada de responsabilitate. 
             D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian, arată faptul că este o 
organigramă nouă, fiind aceeași cu cea din ședința anterioară, arătând că 
amendamentele se pot face atât în cadrul comisiilor dar și în cadrul ședințelor de 
plen ale Consiliului local, arătând faptul că organigrama a fost primită cu 5 zile 
înainte de ședință. 
              D- nul consilier local Oniga Mihai, specifică faptul că au existat zile 
suficiente pentru formulat amendamente la proiect, însă acestea nu au fost făcute. 

                 D-nul Viceprimar Rusu Sebastian, precizează faptul că, cunoaște    
Regulamentul Primăriei. 

            D-nul Boroda George, arată faptul că este necesar respectul reciproc și 
că a existat punerea la dispoziție a organigramei cu mult timp înainte pentru a se 
formula amendamente. De asemenea arată faptul că majoritatea blochează 
propunerile inițiate de executiv. 

   Menționează faptul că viitorul e digitalizarea și că funcționarii nu au 
eficiență în activitatea cu cetățenii. Spunând că Primăria Brașovului va fi una 
modernă care să răspundă dorințelor cetățenilor, noua organigramă fiind 
corespunzătoare noilor nevoi. 

  D-na Consilier local- Moraru Beatrice Mihaela, atrage atenția   d-lui 
viceprimar Rusu la limbajul folosit, făcând referire la articolul 26 din 
Regulament. 

  Urmează supunea la vot a proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi 
a ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 04 octombrie 2021. 
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PUNCTUL 1 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat  nefavorabil de comisiile de specialitate nr.  1 şi 
5, iar  rezultatul votului cu privire la proiectul propus: 12 voturi pentru și 15 
voturi împotrivă, astfel proiectul a fost respins. 
 
            Preşedintele şedinţei - d-ra consilier Crivineanu Alexandra - Ioana  
declară încheiate lucrările şedinţei. 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  
 
 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR  GENERAL, 
   CRIVINEANU ALEXANDRA - IOANA                               ADRIANA  TRANDAFIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


