ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAȘOV

Ședința de îndată
a Consiliului Local al Municipiului Brașov
din data de 05 august 2022

Ședinţă de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov a
fost convocată pentru data de 05 august 2022 , orele 11:00 - 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 26 de consilieri sunt prezenţi 24 de consilieri, absentează motivat d-nul
Roșu Alexandru și d-nul Braun Werner 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 - doamna consilier local Pamela Diaconu.
Înlocuitor Secretar General: d-na Maria Anda Zamora.
Punctul nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor
sume din bugetul Municipiului Brașov pentru finanțarea activității
cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza UAT Municipiului
Brașov în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea
sportului de performanță”.
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Domnul Primar – Allen Coliban arată că, proiectul acesta vine să
pună în ordine felul în care se fac finanțările pentru sportul de
performanță din bugetul local pe Legea 69.
Legea 69/2000 cu completările în vigoare presupune definirea
acestor programe care sunt definite și la nivel de anexă, în cadrul
legislativ național, programul de sport de performanță, și totodată să
stabilească criteriile pe baza cărora se fac finanțările. Este o măsură
lăsată de Curtea de Conturi, de completare la nivel local cu această
metodologie, astfel încât să fie foarte clară relația dintre finanțare și
performanță, și totodată criteriile care stau la baza finanțării sportului de
performanță.
D-na Anda Zamora - ”așa cum s-a prevăzut și în raportul de
specialitate, ce stă la baza proiectului de hotărâre supus adoptării, s-a
făcut trimitere atât la legea nr. 69 din 2000, cât și la Ordinul 664 din 2018,
care la articol 2 ne trimite la modalitatea prin care pot fi finanțate astfel
de programe sportive pentru structurile sportive care sunt definite de
Legea educației fizicii și sportului, Legea 69 din 2000, la art. 18, indice 1,
alin. 2 din această lege.
Astfel, în cadrul acestor programe sportive de utilitate publică, se
acordă finantare în baza unei proceduri aprobată prin hotărârea
autorităților deliberative, asta tindem noi să aprobăm astăzi, această
procedură să fie aprobată de către Consiliul Local, cu definirea termenilor
în mod concret în metodologia de acordare a sumelor din bugetul
Municipiului Brașov”.
D-ra consilier – Crivineanu Alexandra, ”interpelarea mea de la acest
punct sau intervenția mea de la acest punct o vizează și pe d-na Oprea,
pentru că aș dori să îmi dea niște răspunsuri in sensul ca s-a vehiculat în
presă faptul că auditorii Curții de Conturi au constatat existența unui
prejudiciu de 3,5 milioane de lei cu privire la finanțarea acordată către FC
Brașov Steagul Renaște. Anul acesta Consiliul Local a mai venit cu o
hotărâre de consiliu local și a mai dat 4 milioane de lei către aceeași
entitate. Aș vrea să vă întreb, d-na Oprea, dacă această sumă de 4
milioane de lei trebuie recuperată sau nu?”
Solicită domnului Coliban, să facă public raportul Curții de Conturi .
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Domnul Primar – Allen Coliban, arată că va răspunde la ambele
întrebări, la prima dintre întrebări, specifică faptul că în raportul Curții de
Conturi nu este cuantificat un prejudiciu de 3 milioane și jumătate,
arătând că trebuie să se respecte legea, și anume art. 42 din Regulamentul
din 29 mai 2014, privind funcționarea și organizarea Curții de Conturi:
actele întocmite și/sau emise de structurile Curții de Conturi au caracter
public numai după încheierea procedurilor de valorificare prevăzute în
prezentul regulament.
Una dintre măsurile dispuse de Curtea de Conturi, implementarea
cadrului legal în aprobarea finanțării structurilor sportive în baza legii
69/2000 - privind educația fizică și sportului, cu modificările și
completările în vigoare. Asta înseamnă măsură dispusă de către Curtea de
Conturi, deci trebuie să implementăm cadrul legal în aprobarea finanțării
structurilor sportive în baza Legii 69.
D-ra consilier – Crivineanu Alexandra: ”întrebarea mea viza suma
de 4 milioane de lei, ce s-a întâmplat cu cei 4 milioane de lei ?”.
Domnul Primar - Allen Coliban, ”legat de cele 4 milioane, vă rog
să studiați legea și cadrul în care se desfășoară activitatea Curții de
Conturi, pentru că aceste controale se referă la anul fiscal anterior,Curtea
de Conturi anul acesta nu are cum să verifice o finanțare acordată în luna
mai. Ce vă mai pot spune este că avem acest obiectiv de a constitui o
comisie care să analizeze fiecare cheltuială decontată la clubul de fotbal
și în cazul în care se constată nereguli să facem demersuri pentru
recuperarea lor, este o activitate absolut normală pe care o vom duce la
îndeplinire”.
Domnul Primar – Allen Coliban, ”ar trebui să știți că banii
respectivi nu pleacă către cluburi, ci banii respectivi sunt în contul
Primăriei și sunt decontate cheltuieli în conformitate cu rapoartele și
documentele justificative depuse”.
Președintele de ședință – d-na Pamela Diaconu, ”vreau să ne
transmiteți doar când a fost comunicat acest raport al Curții de Conturi, să
facem și noi calculele vis-a-vis de împlinirea acestor termene legale”.
Domnul Primar – Allen Coliban, afirmă că verifică și vă răspunde
în scris.
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Domnul Consilier - Ciprian Chiricheș, întreabă dacă dl. Primar se
îndreaptă într-o procedură de contestare și urmare a unor etape ale acestui
raport, am înțeles, dar noi acum punem în practică una din măsurile din
acel raport?
Domnul Primar – Allen Coliban, arată că avem dreptul să emitem
obiecțiuni la oricare dintre punctele marcate în raport, la oricare dintre
măsurile dispuse.
Domnul consilier - Ciprian Chiricheș întreabă
acest raport.

când vor primi

Domnul Primar – Allen Coliban, ”voi interveni cu informația
aceasta pe parcursul ședinței”.
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 1 a fost adoptat cu 23 de
voturi pentru și 1 abținere.
Punctul nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Județul Brașov; Municipiul
Brașov; Universitatea Transilvania Brașov; R.P.L.P. Kronstadt R.A și
Filarmonica Brașov în vederea organizării proiectului național de
educație ecologică ”Cântă Pădurea”.
Domnul Primar – Allen Coliban, ”la punctul 2 vorbim despre un
program implementat în mai multe zone din România în care și Brașovul
devine partener și este prins în calendarul pe acest an, în 02 septembrie
urmează să se desfășoare la Brașov evenimentul Cântă Pădurea, într-un
platou împădurit din zona Grădinii Zoologice”.
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 2 a fost adoptat cu
unanimitate.
Punctul nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Analizei învățământului
profesional dual în Brașov și a Strategiei pentru învățământul profesional
dual în Brașov de către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare
Durabilă Brașov.
Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, dl. Michael Derrer, care
este profesor la Universittea din Lucerna oferă câteva detalii cu privire la
abordare.
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Dl. Michael Derrer – HSLU, ”vă prezint întâi universitatea noastră,
Universitatea din Lucerne pentru științele aplicate. Este una dintre noile
universități de tip educațional în Elveția, este o universitate de stat, nu
este privată, este susținută de 6 cantoane din Elveția centrală, și are 4
campusuri în 4 localități”.
Președinte de ședință – d-na Pamela Diaconu, ”potrivit Codului
Administrativ, procedura este una realizată doar ca să justifice o urgență,
mie îmi pare rău ca nu putem să ascultăm toată pledoaria și toată
prezentarea dvs și din punctul meu de vedere se impunea ca acest punct
de pe ordinea de zi să fie într-un alt tip de ședință a Consiliului Local”.
Domnul Primar – Allen Coliban, ”avem în acest parteneriat
implicarea directă a Universității din Lucerne, în condițiile în care Elveția
este o țară care a oferit multe modele de bune practici privind
învățământul dual, pe de altă parte, responsabilitatea actualizării
strategiilor și dată fiind dimensiunea metropolitană a unui astfel de
demers, pentru că de multe ori elevii care vin să studieze în școlile duale
sunt elevi care fac naveta din zona proximă și zona rurală a zonei
metropolitane. Prin urmare, este normal demersul acesta să fie supervizat,
să fie gestionat, să fie coordonat de Agenția Metropolitană”.
D-ra Consiler – Alexandra Crivineanu, ”în scrisoarea pe care ne-ați
adresat-o ieri, domnule Primar, făceați referire la depunerea aplicației pe
PNRR, pe suma a peste 20 de milioane de Euro, pentru noul campus de
învățământ dual, în proiect nu faceți niciun fel de referire, tocmai de
aceea grupul de consilieri locali PSD dorește să aducă câteva
amendamente cu privire la acest proiect, o să le dau citire, dacă îmi
permiteți:
Art. 1: se aprobă realizarea de către Agenția Metropolitană pentru
Dezvoltare Durabilă Brașov a documentației pregătitoare pentru
accesarea fondurilor nerambursabile disponibile prin PNRR, program
pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual în
scopul construirii, echipării și operaționalizării unui campus profesional
integrat la Brașov.
Art. 2: documentația pregătitoare menționată la art. 1 va respecta
cerințele ghidului solicitantului PNRR publicat de Ministerul Educației,
coordonator de investiție.
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Art.3:documentația va include și analiza învățământului
profesional dual în regiune, strategia pentru învățământul profesional dual
în regiune, conform anexelor 1 și 2.
Art. 4: se acordă alocarea sumei de 267 de mii de lei cu destinația
arătată la art. 1.
Art. 5: Primarul Municipiului Brașov, prin direcțiile de specialitate,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Domnul Primar – Allen Coliban, ceea ce spuneți dvs, că să se
ocupe Agenția Metropolitană de depunerea unui proiect și proiectul
respectiv să respecte condițiile de finanțare impuse de ghidul
solicitantului, sunt lucruri pe care deja le face Agenția Metropolitană prin
statut, prin obiectivele, prin misiunea sa”.
Domnul Primar – Allen Coliban, am verificat exact formularea,
v-am spus de ieri că Ghidul pentru finanțarea prin PNRR pentru
campusul dual este in consultare, iar noi suntem avansați în cursa aceasta,
și că de votul dvs depind finalizarea în cel mai scurt timp, a strategiei.
D-ra consilier – d-ra Crivineanu Alexandra, vreau să mai fac
precizarea că ne susținem amendamentele.
Domnul consilier – Anton Cătălin, face câteva precizări ca urmare
a discuțiilor considerând că acest proiect depășește cu mult raza de
acțiune a AMB-ului, pentru că este un proiect adresat Regiunii Centru, în
această competiție mai sunt și alte orașe, fapt pentru care formulează
domnului Michael Derrer două întrebări: prima, care sunt domeniile
principale și domeniul secundar pe care veți colabora și doi, întrucât ați
anunțat că sunteți director de proiect, aș dori să știu dacă acest proiect se
va concretiza prin firma dvs, ASCENT”.
Dl. Michael Derrer, la a doua întrebare arată că firma ASCENT nu
are nicio legătură, totul va fi făcut sub numele și regiei, dacă se poate
spune așa, Universității, HSLU.
Domnul consilier – Anton Cătălin,” resursa umană, turism, pe ce
anume veți colabora în cadrul proiectului, ținând cont de expertiza pe care
o are Școala Profesională Germană de la Brașov, care conform graficului
dvs avea o vechime de 4 ani, în 2014.
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Dl. Michael Derrer: ”noi vom face un studiu empiric, adică vom
face interviuri cu toți actorii care au legătură cu chestiunea, și evident
industria, fiindcă sunt multe firme, adică multe intreprinderi în domeniul
industriei în Brașov, asta va avea o parte foarte importantă pentru studiul
respectiv”.
Domnul consilier – Cătălin Anton, adresează o singură întrebare:
cum ați ajuns la concluzia că sunteți dvs director de proiect?
Dl. Michael Derrer, este propunerea noastră, e ofertă, eu am fost
numit de către HSLU, universitatea noastră, fiindcă știu și limba
română și cunosc țara, să fiu responsabil pentru studiile respective”.
Se supun la vot amendamentele propuse în plenul ședinței
Consiliului Local de domnișoara consilier Crivineanu Alexandra-Ioana,
respectiv:
- art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 1. Se aprobă realizarea, de către Agenția Metropolitană pentru
Dezvoltare Durabilă Brașov, a documentației pregătitoare pentru
accesarea fondurilor nerambursabile disponibile prin P.N.R.R. Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ
dual, în scopul construirii, echipării și operaționalizării unui campus
profesional integrat la Brașov”, care s-a votat cu : 14 voturi pentru; 1 vot
împotrivă și 9 abțineri;
- Se introduc două noi articole, respectiv:
”Art. 2. Documentația pregătitoare menționată la art. 1 va respecta
cerințele Ghidului Solicitantului P.N.R.R. publicat de Ministerul
Educației, coordonator de investiție”, care s-a votat cu : 14 voturi pentru;
1 vot împotrivă și 9 abțineri;
”Art. 3. Documentația va include și Analiza învățământului profesional
dual în regiune, Strategia pentru învățământul profesional dual în regiune,
conform anexelor 1 și 2”, care s-a votat cu : 14 voturi pentru; 1 vot
împotrivă și 9 abțineri;
În urma renumerotării, articolul 2 din proiectul de hotărâre devine art. 4,
astfel:
”Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 267.000 lei cu destinația arătată la
art. 1. ”, care s-a votat cu : 15 voturi pentru; 1 vot împotrivă și 8 abțineri;
De asemenea, în urma renumerotării, art. 3 din proiectul de hotărâre
devine art. 5:
”Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Proiecte și Strategii Compartimentul Implementare și Derulare Proiecte, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”
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Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 3 a fost adoptat cu
unanimitate.

Punctul nr. 4
Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii pentru închirierea, prin
negociere directă, de către Municipiul Brașov, în calitate de chiriaș, a
unor spații pentru relocarea temporară a activității școlare.
D-ra Consilier – Alexandra Crivineanu, are o intervenție la punctul
nr.4, întreabă cine face aceste lucrări pentru aceste școli, dacă în
contractele de execuție se menționează un termen de finalizare a
lucrărilor, dacă aveați previzionat un termen de finalizare a lucrărilor,
având în vedere că peste o lună de zile începe școala.
Domnul Primar – Allen Coliban, ”legat de anexa de la HCL, ultima
coloană se numește termen estimat finalizare lucrări, răspunde celor două
întrebări pe care le-ați adresat. Suplimentar pot să vă spun că am primit
solicitări și o adresă de la Inspectoratul Școlar Județean care face o
evaluare a nevoii de spații pe unități de învățământ, și ni se solicită corp
nou, zece săli de clasă pentru Colegiul de Științele Naturii Emil Racoviță,
ni se solicită corp nou pentru Liceul Educațional de Muzică Tudor
Ciortea, și extindere, ni se solicită o reabilitare la Școala 11 pe corpul B și
mansardarea Corpului A, la Școala 12 extindere și mansardare a
extinderii Corpului B, la Școala 8 reconstrucția Corpului B, la Școala 27
un corp nou, la Școala 6 utilizarea întregului spațiu al Corpului B de pe
strada Aurel Vlaicu și la Școala nr. 30 extindere corp nou clădire”.
Președinte de ședință – d-na Pamela Diaconu, ”aș avea o întrebare,
domnule primar, legat de acest proiect, în ce măsură considerați, sau cât
de repede credeți că un spațiu pe care l-am închiria în modul propus de
către dvs, ar putea să fie operațional, în așa fel, încât copiii să se mute și
să se desfășoare o astfel de activitate de genul pe care evident o urmărim.
Domnul Primar – Allen Coliban arată că interesul nostru, al tuturor,
este să găsim cât mai repede un spațiu complet utilat și conform normelor
ISU, care să fie și cât mai ieftin.
D-na Administrator public – d-na Adriana Miron, menționează că
în documentația de atribuire am prevăzut ca unul dintre criterii care va
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face diferența între cei care vor oferta spații, să fie termenul în care pun la
dispoziție un spațiu complet echipat și acreditat, cu destinația de spațiu
educațional.
Administrator public – d-na Adriana Miron, arată că s-a făcut
prospectarea de piață, am trimis cu largă audiență, a fost și pe site
publicat un anunț prin care am făcut prospectarea pieței, nu am primit
vreo ofertă din partea niciunui operator economic care să ne spună că
acum este pregătit un spațiu.
Viceprimar – d-ra Flavia Boghiu, ”vis-a-vis de observația d-nei
Crivineanu legată de dialog și de programarea unor discuții ulterioare, și
de acele 30 de zile de care spuneați, cred că suntem în cadrul și în
contextul cel mai potrivit să avem acest dialog, să putem oferi toate
clarificările și să luăm o decizie în conformitate cu celeritatea pe care o
impune subiectul și momentul”.
Președinte de ședință – d-na Pamela Diaconu, reamintesc că
suntem într-o ședință de îndată, iar acest proiect este a doua oară pus pe
ordinea de zi, motiv pentru care eu cred că putem să trecem la vot,
formularul este, deci va trebui cu siguranță să trecem la vot”.
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 4 a fost respins cu 10
voturi pentru și 13 abțineri.
Punctul nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între
Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă
Brașov ce are ca obiectiv implementarea și operaționalizarea programului
"Masă de calitate pentru elevii brașoveni”.
Primar – dl. Allen Coliban, ”nu putem să trecem peste Codul
Administrativ și peste faptul că acolo unde votul nu susține o propunere
de care Brașovul are nevoie, e normal să consider că este de datoria mea
să vă ofer mai multe explicații, îmi pare rău că după toate dezbaterile
anterioare și după ce toți am agreat că e o nevoie urgentă de spații
educaționale, votul a fost împotriva acelei propuneri, putem să facem din
acest an, să operaționalizăm un astfel de proiect, cu condiția să ne dați
această posibilitate să implementăm și să operaționalizăm masă caldă,
masă de calitate pentru elevii brașoveni prin HCL-ul acesta”.
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Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 5 a fost respins cu 10
voturi pentru și 13 abțineri.
Punctul nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenți realizării obiectivului de investiție “Refuncționalizarea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii din str. Panselelor nr. 23
pentru a funcționa drept Cantină Socială”.
Primar – dl. Allen Coliban: ”Dacă mă refer la punctul nr. 6 de pe
ordinea de zi, cantină socială, este o nevoie a Brașovului și totodată un
standard în ceea ce înseamnă gradul de civilizație al unei comunități, o
structură care să permită masă pentru persoanele defavorizate. Cantina
socială de pe Panselelor este parte a conceptului zonă de servicii integrate,
zone sociale, acolo avem și sediul Direcției de Asistență Socială, tot
Consiliul Local a dat DAS-ului acest spațiu în administrare, prin urmare
există proiectul și documentațiile care au fost finalizate, recepționate și
asupra căror indicatori tehnico – economici trebuie să vă pronunțați”.
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 6 a fost respins cu 10
voturi pentru și 13 abțineri.

Punctul nr. 7
Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei către Agenția
Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă Brașov pentru realizare
cheltuielilor necesare implementării și desfășurării în bune condiții a
proiectului Forumul Orașelor Verzi în Municipiul Brașov în anul 2022.
Domnul Primar – Allen Coliban, consideră că a avut intervenția la
punctul nr. 6, ”după ce ați citit dvs și fără a vă întrerupe, pentru punctul nr.
7 reiau argumentul, pentru că votul dat în ședința ordinară de luna trecută
a fost unul ilogic, ați alocat 800 de mii de lei în total pentru BRETE,
pentru organizarea FOV, din această sumă pe care ați alocat-o FOV-ului,
150 de mii ar fi trebuit să treacă prin proiectul propus către Agenția
Metropolitană pentru asigurarea logisticii pentru conferința de politici
publice, adică 150000 ecran, sonorizare, lumini, servicii de traducere
simultană, lucuri absolut necesare organizării conferinței, luna trecută ați
decis ca acești bani să plece de la BRETE către fondul de rezervă, practic
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ați diminuat bugetul de 800 mii de lei al evenimentului, cel mai important
eveniment de mediu din România, cu 150 000 lei alocați, cum spuneam,
pentru ecran, pentru sonorizare, pentru traducere simultană, pentru toate
aceste servicii”.
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 7 a fost respins cu 10
voturi pentru și 13 abțineri.

Punctul nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării Programului Național
Generația Tech.
Primar – dl. Allen Coliban, ”La punctul 8 este programul național
generația Tech în care Brașovul este partener și nu doar partener, este un
exemplu în rândul orașelor din România, un proiect care anul trecut a
beneficiat de un foarte mare interes și de rezultate de excepție, un proiect
pe care îl continuăm în anul acesta, în condițiile în care avem peste 1000
de aplicanți pentru burse. Propunerea a fost să alocăm 400 de burse a 100
de Euro, și banii aceștia să fie trimiși către Agenția Metropolitană Brașov,
care se ocupă de altfel de coordonarea acestui proiect. Bani pentru burse,
pentru dezvoltarea de aptitudini digitale, aptitudini cerute și pe piața
muncii, pentru tinerii brașoveni”.
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 8 a fost respins cu 10
voturi pentru și 13 abțineri.
Punctul nr. 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre
Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă
Brașov în vederea susținerii evenimentului „Community Fest”.
Primar – dl. Allen Coliban, ”Legat de proiectul de la punctul nr,. 9,
sunt două aspecte, pe de o parte e acordul de parteneriat, adică
Municiopiul Brașov să fie partener cu Agenția Metropolitană și cu
celelalte UAT-uri prinse în cadrul proiectului pentru evenimentul
Comunity fest, și totodată alocarea contribuției noastre la acest eveniment,
în valoare de 100000 de lei. Din nou, a fost un vot fără justificare, un vot
politic, de a bloca un eveniment important pentru tot ceea ce înseamnă
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sentimentul de comunitate al Brașovului și al localităților din jur, al
localtităților din zona metropolitană”.
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 9 a fost respins cu 10
voturi pentru și 13 abțineri.
Preşedintele şedinţei - d-na consilier Diaconu Pamela - Maria
declară încheiate lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele
legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DIACONU PAMELA

SECRETAR GENERAL,
ADRIANA TRANDAFIR
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