ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV
PROCESUL - VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV
DIN DATA DE 15 OCTOMBRIE 2021
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 15 octombrie 2021, orele 12:30, anunţul de şedinţă fiind
postat pe site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local.
Şedinţa s-a desfăşurat la sediul Primăriei Municipiului Brașov, în sala de
ședințe, fiind transmisă live pe internet prin intermediul mijloacelor electronice.
Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Trandafir, face
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 27.
Doamna Secretar General Adriana Trandafir precizează că şedinţa este
statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, d-na viceprimar Flavia
Ramona Boghiu şi domnul viceprimar Rusu Sebastian-Mihai.
*
INTERPELĂRI
Dl. Consilier Chiricheş doreşte ca pentru licitaţiile publice de la parcări să se
atenţioneze populaţia şi prin alte mijloace, respectiv prin afişare la scara blocului. De
asemenea, arată că la RIAL s-a demarat o procedură de evidenţiere a imobilelor.
Spaţiile cu altă destinaţie vor fi scoase la licitaţie şi sunt afectate peste 60 de asociaţii
din Municipiul Braşov.Domnul consilier doreşte să se găsească o soluţie pentru acei
chiriasi care folosesc acele imobile.
Domnul Primar Allen Coliban a reţinut sugestia şi va lua legătura cu serviciul
parcări legat de planurile pentru perioada următoare. Legat de RIAL a avut discuţii şi
se va gasi o soluţie în perioada următoare.
Aprobarea ordinii de zi
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Primar Allen Coliban în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre,
a prezentat argumentele prin care a încercat din nou să îi convingă pe consilieri să
voteze organigrama. Astfel, acesta a prezentat un studiu comparativ privind numărul
de funcţionari raportat la numărul de locuitori. Astfel, el a menţionat că la Cluj
Napoca sunt prevăzute în organigrama primăriei 1099 de posturi, raportul fiind de un
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salariat al primăriei la 296 locuitori. Timişoara are 640 de posturi, iar raportul este de
unu la 498. Oradea are 587 de posturi, raportul fiind de unu la 335. La Braşov sunt
335 de posturi, iar raportul este de unu la 755. Sibiul are 308 posturi, iar raportul este
de unu la 478. Deci, de departe, atât în cifra brută, cât şi a raportării la populaţie,
organigrama noastră este una suplă, iar pe anumite direcţii este subdimensionată.
Domnul Primar Allen Coliban crede că toţi membri consiliului trebuie să fie
clarificaţi pentru că altfel se blochează politic funcţionarea Primăriei. De asemenea, el
le-a transmis aleşilor locali, că potrivit Codului Administrativ, este obligaţia
Consiliului Local, să asigure funcţionarea unor servicii. Vorbim despre educaţie,
tineret, sport, pentru care nu există structuri în subordinea Primăriei. Noua
organigramă vine să regleze aceste aspecte. De asemenea, au fost discuţii în comisii,
care după şedinţa anterioară (din 4 octombrie 2021) au solicitat să se mărească
numărul de posturi la Investiţii şi la Urbanism. S-au suplimentat posturile în ceea ce
priveşte investiţiile. Domnul primar precizează că investiţiile au două dimensiuni. O
dimensiune este cea a investiţiilor propriu-zise, iar alta priveşte urmărirea
implementării proiectelor finanţate din fonduri europene. Prin urmare, capacitatea de a
derula investiţii este dată de suma celor două departamente: Serviciul Investiţii şi
Serviciul Derulare şi Implementare Proiecte. In ceeea ce priveşte autorizările, se
înfiinţează acel birou unic şi se suplimentează posturile de la autorizări construcţii.
Dânsul arată că trebuie clarificat pentru că altfel restrângem capacitatea de funcţionare
administrativă.
Domnul consilier Lucian Pătraşcu cere ca această organigramă să fie supusă
dezbaterii publice. După prezentarea făcută de primar, domnul Lucian Pătraşcu a
afirmat că în opinia aleşilor social-democraţi, această majorare a organigramei cu 65
de persoane, echivalentul a 20% din care rezultă o cheltuială de aproape 1,1 milioane
euro pe an, nu este necesară şi oportună. Modul în care au fost repartizate cele 65 de
posturi noi dintre care 7 directori, 6 şefi de serviciu nu eficientizează fiecare direcţie,
serviciu şi birou. Aşa cum a solicitat şi şedinţa anterioară, cere şi acum ca această
organigramă să fie supusă dezbaterii publice. Nu crede că în 30 de zile se va bloca
Primăria. Crede că braşovenii au dreptul să îşi exprime punctul de vedere referitor la
acest proiect.
Domnul Primar arată că în elaborarea organigramei a preluat nemulţumirile
cetăţenilor. Dacă nu se va vota, evident că se va continua cu acelaşi aparat şi cu
aceleaşi nemulţumiri. A precizat că în acest moment Primăria Braşov înregistrează
întârzieri în ceea ce priveşte răspunsurile către cetăţeni.
Domnul viceprimar Sebastian Rusu a solicitat discutarea organigramei şi în
afara şedinţelor consiliului local. Pe de altă parte, viceprimarul Sebastian Rusu a
declarat că grupul PNL din Consiliul Local consideră că un număr mare de angajaţi nu
duce în mod automat la o creştere a performanţei. El arată că în documentaţiile
aferente proiectului de hotărâre nu se găseşte impactul bugetar. De asemenea, nu se
regăsesc posturi în plus la Direcţia Tehnică. Crede ca trebuie să se discute această
organigramă, să fie analizată şi discutată nu doar în şedinţele de consiliu local. In ceea
ce priveşte numărul de angajaţi de la anumite primării, acolo sunt incluse şi activităţi
externalizate de noi. În Braşov, Direcţia de Asistenţă Socială are 834 de angajaţi.
Poliţia locală are 250 de angajaţi, Serviciul Public Local de Termoficare are 65 de
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angajaţi. Serviciul de Pieţe are 57 de angajaţi. Dacă se cumulează sunt peste 1000 de
salariaţi.
Domnul Primar, i-a răspuns domnului viceprimar că legat de discuţii, dânsul a
venit cu o propunere de organigramă în luna iulie a acestui an, dar nu a fost deschis
dialogului când s-a pus problema optimizării ei. In ceea ce priveşte bugetul, explicaţia
a fost oferită în şedinţa anterioară. Referitor la Direcţia Tehnică, activitatea acesteia
s-a organizat, unele atribuţii fiind trecute la alte structuri
*
Ordinea de zi
Punctul nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.
Proiectul de hotărâre a primit aviz nefavorabil de la comisiile de specialitate nr.
1 şi 5 iar în urma votului a fost respins cu 12 voturi pentru şi 15 voturi împotrivă.

Preşedintele de şedinţă, doamna Alexandra-Ioana Crivineanu declară lucrările
şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GENERAL,
ALEXANDRA- IOANA CRIVINEANU
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SECRETAR
ADRIANA TRANDAFIR

