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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 

14  aprilie  2022 
 

 
          Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 14 aprilie 2022, orele 13:00, 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 26 de consilieri, absentează 
motivat domnul Roşu Alexandru 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. 

 
I n t e r p e l ă r i 

 
D-ra Consilier local - Crivineanu Alexandra, 
1.Prima interpelare se referă la întrebarea dacă și când se mai desfășoară 

festivalurile Electric Castel, Masiff, Brașovul turistic. 
2.În legătură cu reconversia zonei Rulmentul - întreabă care mai este stadiul 

studiului de fezabilitate care se face în zonă. 
3.De asemenea, întreabă când va fi prezentat în consiliul local studiul privitor 

la reamenajarea Pieței Sfatului, dacă comisia de cultură și-a dat acordul și dacă au 
fost consultați brașovenii pe această temă. 

4.Dorește relații despre creșa de pe str. Apollo, respectiv o dată la care aceasta 
să fie dată în folosință. 

Domnul Primar - Allen Coliban, 
1.În legătură cu festivalurile - respectiv dacă acestea se amână sau nu - arată 

că aceste lucruri se fac de către organizatori, aceștia aleg momentul oportun, 
afirmând că municipalitatea are încheiate două parteneriate cu organizatorii 
festivalurilor respective. 

2.Referitor la platforma Rulmentul, amintește că există o colaborare cu 
Ordinul Arhitecților din România, pentru realizarea de soluții de reconversie a 
zonei, fiind nevoie de un studiu biologic și edilitar. 

3.În legătură cu proiectul din Piața Sfatului, se menționează faptul că 
Brașovul a avut program internațional de concursuri unde au fost făcute 30 de 
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propuneri, juriul a ales un grup cu experiență în domeniu. A existat și consultarea 
publicului iar dezbaterea a decurs conform legii - primarul a aflat odată cu 
brașovenii cine a fost câștigătorul proiectului.  

4.În legătură cu creșa de pe str.Apollo, acesta menționează că va răspunde în 
scris. 

Doamna Viceprimar - Boghiu Flavia, precizează faptul că lucrările sau 
finalizat și că pe data de 26 mai se va inaugura. 

D-ra Crivineanu Alexandra, întreabă dacă în acest parteneriat nu sunt date pe 
care trebuie să le respecte organizatorii. Despre Piața Sfatului aceasta întreabă 
dacă brașovenii își doresc realizarea acestui proiect. 
      Domnul Primar - Allen Coliban, arată că festivalurile se fac de către 
profesioniști conform strategiei de marketing, iar în ceea ce privește proiectul din 
Piața Sfatului în ședința ordinară din 27.04.2022, se va discuta acest proiect. 

Doamna consilier local - Stancu Raluca, menționează faptul că programul de 
funcționare, al piețelor din municipiul Brașov este doar până la orele 19:00, 
solicitând prelungirea programului adaptat sezonului de vară. 

Domnul Primar - Allen Coliban, arată că va formula un răspuns în scris 
deoarece Regulamentul piețelor este în lucru, însă va transmite această interpelare 
și la Serviciul Piețe. 

Președintele de ședință - d-na consilier Diaconu Pamela, are o interpelare pe 
care o va formula și în scris, întrebând dacă au fost respectate HCL nr. 462/2019 - 
privind Regulamentul de aplicare de 500% a impozitului pe cladiri așa cum a fost 
modificat prin HCL nr.70/2021. De asemenea, întreabă care sunt imobilele pentru 
care au fost aplicate aceste prevederi.  

Domnul Primar - Allen Coliban, precizează că a existat o primă listă de 
imobile într-o procedură contestată, în acest sens există o comisie care face un 
inventar a imobilelor respective, afirmând că aplicarea acestui impozit se face 
începând cu 01.01.2023. Arată că va formula un răspuns în scris, iar d-nul 
Voinescu de la Direcția Fiscală poate da aceste informații pe această temă. 
 
           Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi suplimentară care are 5 
puncte. Totodată, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi cu 13  puncte. 
             Se supun la vot punctele suplimentare. 
 
 

(1) PUNCTUL 14 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Terminal transport urban 
Gara Braşov ”. 
   
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 6,  comisia 5 
a avizat nefavorabil, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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(1) PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 743/14 
decembrie 2018, republicată , privind aprobarea proiectului “Terminal transport 
urban Gara Brasov” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 6,  comisia 5 
a avizat nefavorabil, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

(2) PUNCTUL 16 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 
“Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană - Plan Urbanistic Zonal, în Municipiul Brașov 
”  și participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 
10 - Fondul Local. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 2,  comisia 5 
a avizat nefavorabil, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

(3) PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 
“Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană - Plan Urbanistic General, în Municipiul 
Brașov” și participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 10 - Fondul Local. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 2,  comisia 5 
a avizat nefavorabil, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

(4) PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de licență 
exclusivă a mărcilor F.C. Brașov și Fotbal Club Brașov România aprobat prin 
HCL nr. 382/20.07.2021. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 1,  comisia 4 și 5 
a avizat nefavorabil, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
 

PUNCTUL 1 
 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - Aprilie 
2022 . 
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Amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local de către inițiator, 
respectiv: Lista obiectivelor de investiții, cu finanțare din bugetul local, din 
Anexa 25.02, se modifică astfel: La capitolul 65.02 - Învățământ, lit. c - Studii de 
fezabilitate: Punctul 47, se modifică în sensul diminuării sumei aprobate cu 
200,00 mii lei, astfel: 47. Documentații tehnice Eficientizare energetică în unități 
de învățământ preuniversitar, Municipiul Brașov - 300,00 mii lei; și se adaugă 
pozițiile noi: 48. Actualizare studiu de fezabilitate Construire Sală Sport Școala 
Gimnazială nr. 4 Brașov - 100,00 mii lei ; 49. Actualizare studiu de fezabilitate 
Construire Sală de sport Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu Brașov 
- 100,00 mii lei a fost votat cu unanimitate. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 
7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

 PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Blue Dot pentru 
sprijinirea persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina. 
 

D-ra consilier - Crivineanu Alexandra o întreabă pe d-na Viceprimar dacă a 
fost stabilit un coordonator al Centrului Blue Dot și în persoana cui. 

D-na Viceprimar - Flavia Boghiu răspunde că nu a fost încă stabilit un 
coordonator al Centrului Blue Dot. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

  PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului 
Braşov a proiectelor din domeniul social. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

 
  PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului 
Braşov a proiectelor culturale. 
 

Domnul consilier local - Anton Cătălin,  formulează amendament la acest 
punct arătând că proiectul nu a fost retras de PNL ci de legislația pe cultură care 
nu e guvernată de OG 51/1998. Precizează că la Cluj există o comisie de cultură 
în Consiliul Local și că aceasta fucționează pe Legea 350/2005. 
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Domnul consilier local - Roșu Alexandru, arată că nu se poate ca această 

comisie să funcționeze pe 2 dispoziții legale în același timp. 
 
Domnul consilier local - Anton Cătălin, menționează că proiectul era formulat 

pe OG 51/1998 și nu erau probleme de coroborare a legii, întrebând de ce nu au 
dreptul să participe toți doritorii la aceste proiecte culturale. 

 
D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra, arată că în consiliul local se pot 

aduce amendamente. 
 

Doamna viceprimar - Boghiu Flavia, subliniază că se pot pronunța consilierii 
dar evaluarea se face de către specialiști. 

 
D-na consilier local - Moraru Beatrice, subliniază că în unele comisii din 

care fac parte consilierii locali nu este vorba neapărat de cultură, arată că se poate 
în mod  consultativ da cu părerea, dar aceștia nu sunt competenți. 

Arată faptul că este necesară limitarea la atribuțiile consilierilor locali și că 
trebuie ca specialiștii să-și spună cuvântul. Se menționează că ghidul a fost 
semnat la solicitarea PNL în baza OUG nr. 51/1998. 

 
Președintele de ședință - d-na consilier Diaconu Pamela, arată că în 

conformitate cu ghidul, specialiștii din comisie sunt numiți prin dispoziție de 
primar - așadar unde e influența politică ? 

 
Domnul consilier local - Anton Cătălin, citează din art. 12 alin. 3 din OUG 

nr.51/1998. 
 

D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra, subliniază faptul că extinderea 
membrilor comisiei e bine-venită, întrebându-se dacă există competențe doar 
pentru proiectele primarului/viceprimarului iar pentru cele culturale nu? 

 
Domnul Primar - Allen Coliban, menționează că s-au tăiat 1 milion de lei, 

iar pentru ghidul de cultură există o lege specială care tratează clar toate 
aspectele, însă decizia este a experților. 

Arată faptul că anul trecut nu au fost contestații sau plângeri pe cultură, 
amintind că a fost deschis procesul într-un mod transparent. Societatea civilă 
așteaptă aceast ghid pentru că se dorește ca și cultura să fie depolitizată. 
Societatea civilă beneficiază de 30 de zile de dezbatere, însă în comisii se votează 
proiectul iar în plen se votează împotrivă. Revine și arată că se poate propune 
suplimentarea numărului de consilieri locali dar aceștia nu trebuie să exceadă 
numărului de specialiști. 
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D-nul consilier local - Anton Cătălin, amendamentele sunt prevăzute de lege 
iar ritmul îl impune majoritatea, subliniază că pe aceste ghiduri consilierii locali 
evaluează proiectele culturale în comisii . 

 
D-nul viceprimar - Rusu Sebastian, arată că aceste discuții ar fi bine să fie 

înainte de ședințele de consiliu local, menționează că a cerut ca aceste ghiduri să 
fie discutate între partide înainte de ședința de consiliu.  

 
Domnul Primar - Allen Coliban, informează că discuția pe cultură trebuie 

purtată de specialiști și că e important să bifăm pașii formali - consultare publică, 
comisii. Proiectele culturale nu pot începe în luna iulie, arătând că există un 
dispreț față de cultură. 
 

D-nul viceprimar - Rusu Sebastian, subliniază că o să caute reclamația 
consorțiului Corona care a fost dat la o parte din aceste proiecte, întreabă dacă a 
existat vreo discuție cu grupurile politice pe aceste ghiduri.  

 
Domnul Primar - Allen Coliban, arată că lucrurile se fac conform codului 

administrativ, iar consilierii nu au avut amendamente însă e bine să se spună 
societății civile că se dorește un control politic pe proiectele culturale. 

 
D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra, precizează că ceea ce 

dumneavoastră considerați că e perfect, noi considerăm că e perfectibil, arătând 
că PSD-ul nu a fost în biroul primarului pentru discuții pe ghidul la cultură. 
 

Domnul Primar - Allen Coliban, precizează că e datoria consilierilor locali să 
cunoască legea, fiind definit termenul de expert, funcția publică nu are 
înregimentare politică conform legii. 
 

Domnul consilier local - Anton Cătălin, formulează amendamentul, astfel 
comisia va fi formată din 7 membrii dintre care 3 consilieri locali membrii ai 
comisiei 4 și 4 specialiști numiți prin dispoziție de primar fără drept de vot. 

 
Domnul consilier local - Roșu Alexandru, arată că lipsa dreptului de vot al 

specialiștilor încalcă legea. 
 
Doamna viceprimar - Boghiu Flavia, afirmă că specialiștii nu pot avea doar 

un rol de decor ci trebuie să aibă un drept de vot, cu apel public de selecție a 
acestora. 

 
D-na consilier local - Moraru Beatrice, spune că a fi amator de cultură nu te 

face expert pe cultură, făcând un apel la respectarea normelor legale. 
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Domnul Primar - Allen Coliban, subliniază că proiectul de bugetare 
participativă a dus la un rezultat pozitiv. 
 

 D-nul consilier local - Anton Cătălin, subliniază că noi nu politizăm zona de 
cultură, iar specialiștii sunt renumerați pentru munca depusă și că va fi consens în 
comisie. 

 
Domnul Primar - Allen Coliban, afirmă că se face o confuzie între comisia 

4 și cultură, și că se pune decizia într-un mod politic și societatea civilă e lăsată 
deoparte. Arată că acest ghid va fi atacat pe legalitate și va fi întors astfel încât se 
va întârzia aplicarea ghidului. 
 

Potrivit prevederilor regulamentului de organizare și funcționare doamna 
Președinte face propunerea de închidere a dezbaterilor cu privire la punctul 4, 
care s-a votat cu 14 voturi pentru și 12 împotrivă. 
 
 Amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local, respectiv ca 
din Comisia de Evaluare și Selecție să facă parte 3 membri ai Consiliului Local, 
reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice, cu drept de vot, din cadrul Comisiei 
de cultură și 4 specialiști, fără drept de vot, aleși prin Dispoziție de Primar, în 
baza unor CV-uri  transmise către executiv, conform modelului solicitat de 
Administrația Fondului Cultural Național. De asemenea ședințele sunt conduse de 
președintele stabilit de cei trei membri din comisie, la care se adaugă, ca element 
de ajutor al comisiei, un secretariat, format din doi membri din executivul 
Primăriei, fără drept de vot. Președintele comisiei va asigura convocarea și 
prezența membrilor comisiei în termen de 5 zile de la data comunicării situației a 
cărei rezolvare este de competența comisiei, iar propunerile făcute în plenul 
Consiliului Local de numire a celor 3 membri sunt următoarele: dl. consilier 
Anton Cătălin - ales cu 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri; d-ra 
consilier Crivineanu Alexandra-Ioana - aleasă cu 23 voturi pentru și 2 voturi 
împotrivă și d-na viceprimar Boghiu Flavia-Ramona - aleasă cu 24 voturi pentru 
și 1 vot împotrivă. 
 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 12 împotrivă. 
 

  PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului 
Braşov a proiectelor de mediu. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 și 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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  PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului 
Braşov a programelor sportive. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în 
urma votului a fost respins cu 13 voturi pentru și 13 abțineri. 

 
  PUNCTUL 7 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178 din 29 
martie 2022 privind aprobarea organizării la Brașov a „Sărbătorii Junilor”. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

        
   PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării la Brașov a 
târgurilor tradițiilor brașovene în perioada 29.04.2022 - 01.05.2022. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
            

PUNCTUL 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unui număr de 4 elevi din 
Municipiul Brașov în vederea participării la Concorso canaro L'usignolo d'oro 
2021 - 2022 din Modena, Italia între 5 - 7 mai 2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

   
      PUNCTUL 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asociația Retromobil Club România, în vederea organizării şi desfășurării 
evenimentului Retroparada Primăverii 2022, în Piața Sfatului, în data de 7 mai 
2022. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

      
PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Parlamentul European, prin Biroul de Legătură al Parlamentului European în 
România, în vederea organizării şi desfășurării unui eveniment cultural cu ocazia 
Zilei Europei, în Piața Sfatului, în data de 8 mai 2022. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Chainsaw Europe Studio S.R.L. în vederea organizării şi desfășurării 
evenimentului ,,Turneul Național de Educație Istorică”, în 25 mai 2022, la 
Cinematograful Astra. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
              PUNCTUL 13 
Proiect de hotărâre privind exercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemțiune prin cumpărarea ap. 4, din str. Mureșenilor nr. 15, Municipiul 
Brașov, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U9 Brașov, nr. top. 5685/4, proprietari 
tabulari Tiberiu Jurjan (căsătorit), la prețul de 65.000 (șaizeci și cinci mii) EUR. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3, 5 și 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

      Preşedintele şedinţei - d-na consilier Pamela - Maria Diaconu    declară 
încheiate lucrările şedinţei. 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  
 
 
 
 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR  GENERAL, 
      PAMELA - MARIA DIACONU                                         ADRIANA  TRANDAFIR 
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