ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCESUL - VERBAL
încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Braşov din data de
11 februarie 2022
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată
pentru data de 11 februarie 2022, orele 11:00, 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 26 de consilieri sunt prezenţi 26 de consilieri şi precizează că
şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna Viceprimar Boghiu
Flavia - Ramona şi domnul Viceprimar Rusu Sebastian - Mihai.
INTERPELĂRI
D-nul consilier local - Potea Marius-Valentin subliniază că în şedinţa de astăzi,
are de făcut două interpelări.
Prima interpelare se referă la raportul de audit achitat cu 150.000 lei solicitat și
la ședința anterioară și care nu a fost încă înmânat. Arată că a primit raportul efectuat în
legătură cu Asociația Amural, însă consideră că modalitatea a fost „neserioasă”,
deoarece raportul a fost transmis cu doar o oră și jumătate înainte de ședință și nu a
existat timpul necesar pentru a-și face o părere cu privire la conținutul acestuia.
A doua interpelare vizează studiul de gestionare al parcărilor din municipiul
Brașov - respectiv rezultatele acestuia, întrucât nu a primit nici un răspuns privitor la
acesta.
D-nul Primar, Allen Coliban informează faptul că a fost anunțată o întâlnire pe
data de 25.02.2022, pentru prezentarea raportului. Subliniază că se vor verifica
înregistrările deoarece sunt clauze de confidențialitate arătând că va fi și un raport
referitor exclusiv „la munca lor”.
Legat de catacombe se arată că au fost transmise informațiile solicitate fiind
îndeplinite condițiile legale .
În legătură cu studiul privind gestionarea parcărilor, menționează că există un
cadru contractual derulat prin Agenția Metropolitană și încă nu e depășit termenul final
de predare a documentației.
Se arată că va exista și o dezbatere publică în această lună unde va fi prezentat
documentul, de asemenea va fi trimisă și o invitație către consilierii locali pentru
participarea la dezbatere.
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D-nul Consilier local, Potea Marius -Valentin, arată că a primit raportul abia cu
o oră și jumătate înainte de începerea ședinței, acest lucru fiind „ineficient”.
D-nul Primar Allen Coliban menționează că raportul a fost primit de consilierii
locali cu o săptămână înainte de ședința ordinară .
D-na consilier local, Moraru Beatrice- Mihaela, face referire la dispozițiile
art.228 din Codul administrativ - privind incompatibilitățile - aratând că pe proiectul de
hotărâre de aprobare a bugetului, la secțiunea educație se abțin de la vot următorii
consilieri locali USR-Plus : Gerea Miruna - Magdalena (pentru școala gimnazială
nr.13), Boroda George (pentru Colegiul Unirea), Cențiu Radu - Alexandru (pentru
grădinița nr.17 și Liceul Hans Mattis Teutsch), Bart Bogdan - Dragoș (pentru Colegiul
Șaguna), Moraru Beatrice - Mihaela (pentru școala gimnazială nr.8).
D-nul Viceprimar Sebastian Rusu dorește să fie lămurite aspectele privind
posibilitatea consilierilor locali de a vota bugetul la instituțile de educație din care fac
parte în calitate de membrii ai consiliului de administrație - solicitând să se spună dacă
acești consilieri pot vota bugetul, menționând că așteaptă un răspuns.
D-nul consilier local Anton Cătălin întreabă dacă se cunoaște despre dispoziția
A.N.I. din data de 26.01.2022.
D-nul Primar - Allen Coliban precizează faptul că sunt discuții cu ANI, există un
document prin care simplul fapt de a fi membru în consiliul de administrație într-o
unitate de învățământ nu se poate considera ca fiind o stare de incompatibilitate. Arată
că doar în cazul în care consilierul local, membru în consiliul de administrație are
copilul la școala respectiva nu va participa la vot, menționează că consilierii USR-Plus
nu vor participa la vot în astfel de cazuri.
D-nul Consilier local Chiricheș Ciprian consideră că este necesar punctul de
vedere al d-nei Secretar General, situația fiind delicată, în sensul că dacă ești membru în
consiliul de administrație unde ai copilul sau în consiliul de administrație unde nu ai
copilul - care este modalitatea de a vota fără să fi declarat incompatibil.
Faţă de acestea, d-na Trandafir Adriana - Secretar General, subliniază faptul că
votarea acestor hotărâri nu creează un conflict de interese cu calitatea de membru în
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în condiţiile art.228 din Codul
administrativ.
D-nul Consilier local - Chiricheș Ciprian solicită să se facă procedura pentru a fi
scos din CA de la Colegiul Unirea și de la Colegiul Aprily Lajos.
D-nul Primar Allen Coliban menționează că e o decizie a Consiliului local pentru
orice modificare a componenței CA din unitățile de învățământ.
D-nul Viceprimar - Sebastian Rusu arată că fiecare consilier local, membru al
CA „e bine să se abțină de la vot, sunt niște absurdități, sfatul meu pentru siguranță e să
se abțină de la vot în unitatea școlară.”
D-na consilier local Diaconu Pamela solicită o revenire la ANI cu o adresă pentru
clarificări.
D-na Trandafir Adriana - Secretar General, arată că, fiecare consilier local poate
face o adresă la ANI pentru a cere clarificări.
D-nul Viceprimar - Sebastian Rusu consideră că aceasta este o discuție care
trebuie continuată, arătând că unele probleme țin de date cu caracter personal, arată că
grupul PNL a formulat o cerere care va stipula că membrii PNL se vor abține de la vot
în școlile din care fac parte.
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D-na consilier local Diaconu Pamela subliniază faptul că nici până în prezent nu a
primit răspuns la decizia de achiziție de gaz metan, arătând că este nevoie de răspuns
rapid conform art. 226 alin. 3 din Codul administrativ, privind răspunsul la interpelări.
D-nul Primar - Allen Coliban precizează că răspunsul e în lucru la Direcția
Tehnică la d-na Gal.
D-nul Bădulescu Sebastian – Gabriel informează că nu participă la vot la
punctul 6.
PUNCTUL 1
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 27 ianuarie 2022 şi
care se aprobă cu unanimitate.
Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi suplimentară care are 2 puncte.
Totodată, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi cu 6 puncte şi un punct retras (6).
Se supun la vot punctele suplimentare.
PUNCTE SUPLIMENTARE
(1) PUNCTUL 7
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1, aliniatele (1), (2) și (3) al
Hotărârii Consiliului Local nr. 767 din 17.12.2021, privind aprobarea modalității de
calcul al chiriilor ce vor fi practicate pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, a spaţiilor
cu altă destinaţie şi garaje, proprietatea privată a Municipiului Braşov, date în
administrarea Societăţii Rial S.R.L conform Hotărârii Consiliului Local nr.
241/25.04.2005 și prin hotărâri ulterioare ale Consiliului Local 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 25 de voturi pentru şi o abţinere.
(2) PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate
de partener la organizarea concursurilor internaționale de schi înscrise în calendarul
competiţional al FIS: ,,FIS Race/Campionatele Naționale” 22-25 februarie 2022 și ,,FIS
Children Trophy” 1-2 martie 2022.
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.
ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ
PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2022.
Înainte de supunerea la vot a proiectului au loc discuţii cu privire la amendamente:
D-nul Viceprimar Sebastian Rusu: pentru proiectul de pe Dealul Melcilor, a venit
cu o altă propunere, de mărire a sumei de la 350.000 lei, în sensul de a se adapta și la
persoanele cu dizabilități (sunt peste 10.000 de astfel de persoane), proiectul e unul
complex, inclusiv funicular pe tot Dealul Melcilor, ne apropiem de 1 milion lei, arătând
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că nu crede că este o problemă din acest punct de vedere și că se dorește un astfel de
parc.
Cu privire la Agenția Metropolitană, propune diminuarea contribuției
municipiului la 2,5 milioane lei.
D-na consilier local - Diaconu Pamela, are un amendament (pc. 5) la cap.51 cheltuieli judiciare pentru reprezentarea intereselor statului, rubrica onorarii avocați,
unde este prevăzută suma de 900 mii lei - arătând că sunt 4 dosare în anul 2022 pe rol și
că anul trecut au fost cheltuiți 250 mii lei suma de 900 mii lei e prea mare, solicită
reducerea bugetului pentru acest capitol de la 900 mii lei la 150 mii lei.
D-nul Primar Allen Coliban apreciază că „este o situație în care ne îngrădiți
dreptul la apărare în lupta cu dezvoltatorii.”
D-na consilier local Diaconu Pamela, arată faptul ca „nu m-am referit la cele 4
dosare ale d-nei av. Trandafir, ele vor continua. Suma este acoperitoare pentru cele 4
dosare, creșterea sumei de la 150 mii lei la 900.000 mii lei nu se justifică, nu există
dosare care să justifice aceste sume.Arată că anul trecut sau cheltuit doar 250.000 mii
lei, și nu există justificare pentru alocarea a 900.000 mii lei, d-na Trandafir asigură
reprezentarea doar în 4 dosare, iar dacă cumva va fi nevoie de suplimentare vom face
rectificare.”
D-nul consilier local Roșu Alexandru subliniază că cele 4 dosare nu au relevanță,
în tot timpul anului Direcția Juridică reprezintă municipiul în sute de dosare astfel încât
suma solicitată nu este acoperitoare pentru nevoile Brașovului.
D-na consilier local Diaconu Pamela, revine la execuția bugetară de anul trecut,
arătând că suma propusă este prea mare.
D-nul consilier local Roșu Alexandru afirmă că propunerea de amendament e sub
execuția bugetară de anul trecut și față de posibilele necesități.
D-nul Consilier local Potea Marius Valentin consideră că suma de 150.000 mii
lei e suficientă, solicită a se vedea cu ce sume se plăteau cabinetele de avocatură în anii
trecuți, afirmând că „sunt avocați din Brașov față de d-na avocat Trandafir” . Dorește ca
d-na avocat Trandafir să prezinte o situație a dosarelor.
D-nul Primar Allen Coliban va transmite mai departe doleanțele solicitate și va
programa o ședință la care să participe și d-na avocat Trandafir care va prezenta
răspunsuri la întrebările adresate.
Menționează că nu e corect să nu avem un capitol bugetar pentru aceste servicii,
arată că avem în perspectivă noi procese respectiv Cetățuia, Aqua Parc și Cerbul
Carpatin. Roagă Direcția Juridică să formuleze o clarificare pe această temă, fiind
primul an în care sunt tăiați toți banii, subliniind faptul că suntem aici să apărăm
interesele municipiului. D-na Anda Zamora sau d-na Mavrodin să prezinte o situație cu
numărul de dosare ale municipiului aflate pe rol și a încărcăturii pe aparat.
D-na Zamora Anda - Director DJAPL afirmă că punctul de vedere asupra notei de
fundamentare, nu se poate previziona azi pentru ce se întâmplă mâine, arătând că sunt
peste 600 de dosare pe rol și sunt 5 consilieri juridici în instanță.
D-nul Consilier local Potea Marius Valentin nu consideră ca fiind normal „să
facem abuz de banii publici, sunt și avocați care au plata cu ora.”
D-na consilier local Diaconu Pamela, arată că nu vorbim de legalitate ci de
oportunitate, „ati previzionat 900.000 mii lei iar în nota justificativă ati precizat care
sunt dosarele pe rol cu P&P.” Subliniază că „vă raportați la o situație ipotetică, când
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stabiliți suma trebuie să vă gândiți la execuția bugetară, iar dacă apar situații vom putea
rediscuta.”
D-nul Consilier local Iftime Mihai Ciprian consideră că este bine să se analizeze
obiectiv solicitarea expusă de Direcția juridică.
D-nul Primar Allen Coliban subliniază că bugetul e realist și fundamentat.
D-nul Consilier local Potea Marius Valentin afirmă că dacă s-ar putea face o
medie a cheltuielilor pe ultimele mandate s-ar constata că se cheltuie bani publici pe
onorarii exagerate. Menționează că d-na Zamora ar putea face o medie pe dosare.
D-na consilier local Diaconu Pamela, spune că a colaborat cu Primăria Budila ,
dar nu se compară cu onorariile pe care d-na av. Trandafir le-a perceput. Arată că “dacă
facem 3000/dosar, nu comparăm mere cu pere şi se decredibilizează cel care face
amendamentul”.
D-nul Consilier local Munteanu Gabriel precizează că nu se justifică scăderea
sumei alocate de la 900 mii lei la 150 mii lei, mai ales în contextul în care d-nul Primar
a afirmat că se previzionează și alte dosare.
D-nul Primar Allen Coliban subliniază că fundamentarea bugetului se face la
sumele alocate, afirmând că fără argumente, fără studiu comparativ cu alte primării se
limitează capacitatea de apărare a municipiului. Subliniază că în trecut s-au pierdut
elemente importante de patrimoniu ( ex.pârtia de săniuțe) .
D-nul Consilier local Potea Marius Valentin precizează că nu a făcut o declarație
politică arătând că ”d-na Trandafir doar la Primăria sector 1 și Primăria Brașov mai
poate reprezenta UAT în țară.”
În continuare, afirmă faptul că ”am pierdut toate dosarele și noi continuăm cu dna Trandafir care nu a confirmat, astfel în lipsă de succes putem face un alt contract.”
D-nul Primar Allen Coliban subliniază faptul că ”dvs. ați angajat-o, e atributul
consiliului local, a dat raportul și a răspuns la toate întrebările, avem spețe care nu s-au
încheiat dar discuțiile tehnice trebuie să fie făcute cu d-na Trandafir de față”.
D-nul Consilier local Potea Marius Valentin amintește faptul că s-a votat la
propunerea d-lui primar, iar discuțiile purtate cu d-na Trandafir, nu l-au convins.
Proiectul privind aprobarea bugetului a fost avizat de toate comisiile de
specialitate şi au fost formulate amendamente astfel:
- Amendamentele formulate de grupul PNL în cadrul comisiei de specialitate nr.
2 și însușite de celelalte comisii (cu excepția comisiei 4), respectiv:
A. ”Documentații tehnice - Reconversie funcțională și reutilizare suprafețe
abandonate din cartierul Răcădău - Dealul Melcilor - suplimentare sumă alocată de la
350.000 lei la 1.000.000 lei, ținând cont de dimensiunea mai mare a proiectului”
(Secțiunea de Dezvoltare la Anexa 1; Anexa 4.01.; Anexa 78.01.,nr.2.7.-cap.67; Anexa
78.02.,nr.2.7.-cap.67, lit. c, pct. 39) - care a fost votat cu 14 voturi pentru și 12 voturi
împotrivă;
B. ”Documentații tehnice Amenajare urbană zona B-dul Victoriei se diminuează
suma de la 300.000 lei la 100.000 lei, ținânt cont de suprafața studiată” (Secțiunea de
Dezvoltare la Anexa 1; Anexa 4.01.; Anexa 78.01.,nr. 2.9-cap. 70; Anexa 78.02., nr.
2.9.-cap. 70, lit. c, pct. 3) - care a fost votat cu 14 voturi pentru și 12 voturi împotrivă;
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De asemenea, s-au formulat în plenul ședinței următoarele amendamente:
- grupul PNL:
C. ”Studii de fezabilitate pentru construirea de toalete cu cameră pentru mama și
copilul în Parc Tractorul 40.000 lei, Parcul Trandafirilor 40.000 lei, Parcul Noua 40.000
lei” (Secțiunea de Dezvoltare la Anexa 1; Anexa 4.01.; Anexa 78.01.,nr. 2.10 - cap. 74;
Anexa 78.02.,nr. 2.10-cap.74, lit. c, se adaugă pct. 7, 8, 9) - care a fost votat cu 25
voturi pentru și 1 vot împotrivă;
- grupul PSD:
D. ”Diminuarea sumei pentru finanțările nerambursabile de la cultură de la
4.000.000 lei la 3.000.000 lei cât a fost trecut” (Secțiunea de Funcționare la Anexa 1,
Anexa 4.01.) - care a fost votat cu 14 voturi pentru și 12 voturi împotrivă;
- Grupul PNL:
E. ”Onorarii avocat și cheltuieli juridice trebuie diminuate de la 900.000 lei cât
sunt acum la 150.000 lei” (Secțiunea de Funcționare Anexa 1; Anexa 4.01.) - care a fost
votat cu 14 voturi pentru și 12 voturi împotrivă;
- Grupul PSD:
F. ”Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov păstrarea
cotizației de anul trecut și anume 2.000.000 lei față de solicitarea lor de 3.200.000 lei”
(Secțiunea de Funcționare Anexa 1; Anexa 4.01.) - care a fost votat cu 14 voturi pentru
și 12 voturi împotrivă;
- Grupul PNL:
G. ”Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public
Brașov a avut anul trecut 1.360.000 lei și au solicitat acum 3.077.000 lei. Se propune
alocarea sumei de 2.500.000 lei” (Secțiunea de Funcționare Anexa 1; Anexa 4.01.) care a fost votat cu 14 voturi pentru și 12 voturi împotrivă;
- Grupul PNL:
H. ”Eliminarea bugetului aferent achiziționării aspiratoarelor stradale urbane”
(Secțiunea de Dezvoltare la Anexa 1; Anexa 4.01.; Anexa 78.01. nr. 2.10 - cap. 74;
Anexa 78.02.,nr. 2.10-cap.74, lit. b, se elimină pct. 3) - care a fost votat cu 14 voturi
pentru și 12 voturi împotrivă;
Proiectul de hotărâre supus votului atât pe articole cât în integralitate, a fost
aprobat cu unanimitate.
Domnul Consilier Potea Marius anunţă că se retrage din sală.
PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Societății RIAL S.R.L. Brașov pentru anul 2022.
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 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2022.
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 5
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 634/2021
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.
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 6 - RETRAS
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 159/2008, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov.
Preşedintele şedinţei - d-ra 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
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