
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
              BRAȘOV 
 

 
PROCESUL - VERBAL 

  
Încheiat la ședința de îndată a Consiliului Local Brașov din data de 

13 mai 2022 
  
  
Ședinţă de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov a 

fost convocată pentru data de 13 mai 2022, orele 12,00 - anunțul de 
ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în Monitorul Oficial 
Local. 

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, printr-o platformă 
on-line de video-conferință. 

Doamna Maria - Anda Zamora înlocuitorul Secretarului General 
al Municipiului Brașov - d-na Adriana Trandafir face prezența, din totalul 
de 27 de consilieri sunt prezenţi 25 de consilieri, absentează motivat d-nul 
Roșu Alexandru și d-nul Potea Marius și precizează că ședința este 
statutară și se pot lua hotărîri valabile. 

La ședință participă d-nul Primar Allen Coliban, d-na Viceprimar 
- Boghiu Flavia-Ramona, și d-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai.  

Preşedinte de şedinţă - domnul consilier local Anton Cătălin. 
Înlocuitor Secretar General: d-na Maria Anda Zamora. 
  
           Alegerea preşedintelui de şedinţă 

  
Locţiitor Secretar General - d-na Maria - Anda Zamora, roagă să 

se facă propuneri pentru funcţia de preşedinte de şedinţă. 
D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai, propune din partea 

grupului P.N.L. pe dl. Consilier Cătălin Anton propunere ce s-a aprobat 
cu: 13 voturi pentru; 7 voturi împotrivă și 4 abțineri (24 voturi).   

D-ra Consilier local - Crivineanu Alexandra-Ioana, arată că P.S.D. 
nu are propuneri. 

D-nul Consilier local - Bart Bogdan-Dragoş, nominalizează din 
partea grupului U.S.R. PLUS pe d-na consilier Beatrice 
Moraru  propunere ce s-a respins cu: 11 voturi pentru; 4 voturi împotrivă 
și 9 abțineri (24 voturi). 
 
 
 



 
                          Interpelări 

D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai, dorește să vorbescă 
de ghidul sportiv, în sensul că mulţumește tuturor colegilor şi consilierilor 
locali, care s-au implicat şi care au participat la întâlnirile pentru a 
definitiva acest ghid. 

Aduce mulţumiri structurilor sportive care au fost implicate în 
acest proces şi d-nei Oana Enache, care ne-a ajutat, fiind expert contabil 
şi specialist în domeniul finanţării şi managementului în domeniul 
sportiv. 

Punctul nr. 1 al ordinii de zi 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL 
BRAȘOV în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL / 
INVESTIȚIA I.1 - Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.1.1 - 
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante și aprobarea proiectului ”ACHIZIŢIE DE 
MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE NEPOLUANTE 
- ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV”. 
  
                    Punctul nr. 2 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL 
BRAȘOV în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL / 
INVESTIȚIA I.1 - Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.1.2 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri 
TIC (sisteme inteligente de management urban/local) şi aprobarea 
proiectului ”DEZVOLTARE SISTEME DE TRANSPORT 
INTELIGENT (ITS) ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV”. 
  
  

Punctul nr. 3 al ordinii de zi 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL 
BRAȘOV în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL / 
INVESTIȚIA I.1 - Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.4 - 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană și aprobarea 
proiectului ”REALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
ZONEI METROPOLITANE BRAȘOV”. 
  

   Rezultatul votului pentru punctele nr. 1, 2 şi 3 
 Aceste 3 proiecte au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 



  
                  Punctul nr. 4 al ordinii de zi 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov 
în calitate de lider de parteneriat în parteneriatul cu UAT-uri din Zona 
Metropolitană Brașov în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 - 
FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 - Mobilitate urbană durabilă 
(Sub-investițiile I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) și investiția I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană, precum şi a proiectului de 
Acord de parteneriat încheiat între unități administrativ teritoriale 
din Zona Metropolitană Brașov. 
  
 

Punctul nr. 5 al ordinii de zi 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare 
către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, 
în vederea implementării proiectelor depuse pentru finanțare de către 
Municipiul Brașov în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE 
ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL / 
INVESTIȚIA I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor 
de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. 
  
  
 

Punctul nr. 6 al ordinii de zi 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare 
către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului 
Public Brașov în vederea implementării proiectelor depuse pentru 
finanțare de către Municipiul Brașov în cadrul PLANULUI NAȚIONAL 
DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 - 
FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 - Mobilitate urbană durabilă 
(Sub-investițiile I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local). 

  
 
 
 



 
 

  
Punctul nr. 7 al ordinii de zi 

  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din 
bugetul Municipiului Braşov a proiectelor sportive.  
  

 Rezultatul votului pentru punctele nr. 4, 5, 6 şi 7 
   Toate aceste proiecte au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 

 
  

   
Preşedinte de şedinţă - domnul consilier local Anton Cătălin, 

declară încheiate lucrările ședinței. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele 

legale. 
  
  
  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL, 
  
  CĂTĂLIN  ANTON                ANDA ZAMORA MARIA 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  


