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

PROCESUL - VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ 

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 
DIN  DATA  DE 5 NOIEMBRIE 2021 

 
Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 

convocată pentru data de 5 noiembrie 2021, orele 10:00, 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, prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de video-conferinţă. 

      
Doamna Secretar General al Municipiului Braşov, doamna Adriana 

Trandafir, face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 26. (A 
absentat domnul viceprimar Rusu Sebastian - Mihai).  

 
De asemenea, precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri 

valabile. 
La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban şi doamna Flavia-Ramona 

Boghiu. 
* 

Aprobarea ordinii de zi. 
 

Se  supune la vot ordinea de zi  cu un punct înscris şi se aprobă cu unanimitate. 
* 

Punctul nr. 1 al ordinii de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov 
în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului ”Modernizare străzi - Str. 
Narciselor, Brașov, jud. Brașov”, a Devizului General estimativ al proiectului, 
precum şi a Acordului de parteneriat  încheiat cu Comuna Sânpetru 
 

Domnul Primar - Allen Coliban face o scurtă prezentare a proiectului de 
hotărâre. 

 
In urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 
 

               Preşedintele şedinţei - dna 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                 TRANDAFIR ADRIANA 
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