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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 Braşov din data de 
08  decembrie  2021 

 
                     Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 08 decembrie 2021, orele 14:00, 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 26 de 
consilieri locali (a absentat motivat domnul consilier Iftime Mihai - Ciprian).  
 

    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. 

Aprobarea ordinii de zi 
 
               Se supune la vot ordinea de zi cu două puncte înscrise şi se aprobă 
cu unanimitate. 
                                               PUNCTUL 1 
 
      Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul 
Brașov și Asociaţia Secvenţe în vederea organizării si desfaşurarii la Brașov 
a  evenimentului Ziua internaţionala a muntelui. 
 

D-nul Primar - Allen Coliban prezinta proiectul de hotarare, arătând 
faptul că asociația Secvențe a solicitat municipiului Brașov încheierea unui 
acord de parteneriat pentru desfășurarea evenimentului Ziua Internațională a 
Muntelui care va avea loc la data de 11.12.2021 . 

  Astfel acesta arată că această zi va cuprinde o conferință susținută de 
Gabriel Baicus - alpinist profesionist și o prezentare de carte, respectiv 
prezentarea și proiecția filmului Everest The Hard Way. 
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       D-na Consilier local - Pamela Diaconu solicită pentru viitor, dacă există 
interesul unor ONG-uri sau asociații de a colabora cu UAT Brașov, în sensul 
de a sprijinii consiliul local pentru a pune la dispoziția acestuia  informațiile 
despre asociațiile care depun cereri pentru încheierea de protocoale cu 
municipalitatea. Solicită ca pe viitor să fie puse la dispoziția consilierilor 
documentele de identificare a asociaților, respectiv actul constitutiv/statutul 
asociației, obiectul de activitate al acesteia, sediul social și membrii 
fondatori - considerând că este important să existe aceste informații.  
        D-nul  Primar -  Allen Coliban arată că pe viitor o să existe o bună 
informare a consilierilor locali, în sensul că o să solicite aceste date ale 
asociațiilor care doresc să încheie parteneriate cu municipalitatea pe diverse 
proiecte. 

  Menționează faptul că cinematograful Astra,  nu este dat în 
administrare și că ar trebui găsită o variantă de administrare a acestui 
cinematograf. 

  O situație similară este și la cinematograful Modern - fiind necesară 
găsirea unei entități care să administreze aceste spații. 

 
         În urma votului, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 2 

 
         Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
local nr. 678/22.11.2021, privind aprobarea finanțării/cofinanțării 
nerambursabile pentru reabilitarea anvelopei unor imobile din municipiul 
Brasov, conform regulamentului de intervenţie pentru cresterea calitatii 
arhitectural - ambientale a cladirilor din zone de acţiune prioritară în 
municipiul Brasov. 
 
          În urma votului, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 
 
           Preşedintele şedinţei - d-na. Crivineanu Alexandra declară 
încheiate lucrările şedinţei. 
 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele 
legale.  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR  GENERAL,                                       
CRIVINEANU  ALEXANDRA                        ADRIANA  TRANDAFIR 
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