
 ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
              BRAȘOV 
 

 

Ședința de îndată 

a Consiliului Local al Municipiului Brașov 

din data de 06 septembrie 2022 

  

 Ședinţă de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov a 
fost convocată pentru data de 06 septembrie 2022, orele 17:30 - 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 Secretar General al Municipiului Brașov - Trandafir 
Adriana face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 25 de 
consilieri, absentează motivat d-nul consilier local Colceriu Daniel Ilie și 
precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri 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 Crivineanu 
Alexandra. 

Secretar General - d-na Trandafir Adriana. 
  

   Se alege presedintele de sedinta, fiind desemnata propunerea 
grupului PSD - d-ra Crivineanu Alexandra cu 14 voturi pentru, 5 
împotrivă si 6 abtineri, pentru ședința de îndată. 

Propunerea USR respectiv d-na Moraru Beatrice s-a respins cu 11 
voturi pentru, 7 împotrivă și 7 abțineri. 

Secretar General - d-na Adriana Trandafir menționează că se va 
supune aprobarii ordinea de zi a ședinței. 

Participă la ședință circa 30 de cetățeni care și-au exprimat în scris 
dorința de a participa la plenul ședinței, unii dintre aceștia cerând și 
luarea cuvântului pe anumite proiecte. 
 
      Se supune la vot aprobarea ordini de zi care a fost adoptată cu 24 
voturi pentru și o abținere. 



Punctul 1 
 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte 

de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului 
ROȘU ALEXANDRU, ca urmare a demisiei.  

Proiectul de hotărâre a fost respins cu 10 voturi pentru, 5 
împotrivă și 6 abțineri. 
 

Punctul 2 
 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”. 

 
Domnul Primar - Allen Coliban: menționează referitor la acest 

proiect că există nevoia unei mese de calitate pentru elevii brașoveni, 
arătând că în Brașov nu există o sală de mese astfel încât este necesară o 
astfel de investiție, precizează că a fost în Franța iar acolo există bucătării 
care prepară 30.000 mese /zi care se distribuie pentru școli, fiind un 
sistem care i-a în calcul veniturile familiei (55 cenți-3,5 euro costul/zi). 

De asemenea menționează că a discutat cu specialiștii și că există 2 
soluții propuse în două faze ca studiu de piață, prima fază presupune 
analiza spațiului de la CATTIA pentru 1.500 mese/zi - fiind faza pilot. 

În faza a doua se extinde capacitatea la 20.000-30.000 porții/zi, 
fiind nevoie de un plan de afaceri. 

Invitat, d-nul Ray F. Iunius - arată că acest proiect este o necesitate 
fiziologică, e nevoie de un studiu despre ce cred copii și părinții despre 
aceast proiect. Acesta spune că în România există puține școli care au 
cantine, fiind nevoie de un studiu de impact. 

D-na consilier local - Diaconu Pamela, îl întreabă pe invitat dacă 
școlile din Franța au cantine. 

Invitat, d-nul Ray F. Iunius, subliniază că nu știe situația din Franța, 
însă în Elveția toate școlile au cantine. 

D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra - menționează faptul că 
are un amendament la proiect referitor la art.2. 

Subliniază de asemenea faptul că Agenția Metropolitană a primit 2 
milioane de lei de la buget, fiind de acord cu acest proiect dar în 
condițiile ca acest studiu să fie efectuat din fondurile agenției. 

D-nul Primar-Allen Coliban, precizează că a fost redus bugetul cu 
1 milion de lei, spunându-se că se vor suplimenta sumele pe proiecte, așa 
încât azi avem un proiect care nu are alocare bugetară. 

D-na consilier local-Diaconu Pamela, dorește să știe dacă cantina 
CATTIA oferă o masă caldă pentru refugiații, de ce nu se poate incepe un 
proiect cu o școală.  



D-na viceprimar - Boghiu Flavia, subliniază că refugiații primesc 
masa printr-un protocol, arătând că avem o cantină nefolosită, motiv 
pentru care se poate reabilita cantina de pe Panselelor.Menționează faptul 
că programul Cornul și Laptele este modelul preluat de la mun. Brașov de  
Guvernul României. 

D-nul Primar - Allen Coliban, specifică că este o diferență între 
bucătărie și cantină, și arată că azi se votează oferirea unei mese calde 
către elevii brașoveni, iar cotizația municipiului este de 4,2 milioane 
lei/an, anul acesta fiind alocată suma de 2,2 milioane lei.Arată că trebuie 
ca azi să fie votat proiectul pentru alocarea sumei de 1 milion de lei 
necesar efectuării studiului. 

De asemenea participă cu luarea cuvântului, câțiva cetățeni care 
și-au exprimat dorința de a lua cuvântul pe marginea acestui proiect. 
    Se supune la vot amendamentul formulat în plenul ședinței 
Consiliului Local de către d-ra consilier Crivineanu Alexandra-Ioana, 
privind modificarea art. 2, astfel: ”Se aprobă operaționalizarea primei 
faze pilot a programului ”Masă de calitate pentru elevii brașoveni”, de 
către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, din 
bugetul anual aprobat de Consiliul Local Brașov, fază care presupune 
realizarea unui studiu de piață și o analiza a spațiului existent din 
perspectiva alinierii la standardele unei bucătării care să poată produce 
aprox 1500 porții mâncare / zi”, care a fost votat cu 13 voturi pentru, 10 
împotrivă și 2 abțineri.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 

 Punctul 3 
  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. 

 
Domnul Primar - Allen Coliban, subliniază faptul că pentru circa 

1.220 de elevi, singura soluție e să închiriem de pe piață, anunță că s-a 
făcut un studiu de piață iar aceste spații trebuie să respecte normele cerute 
de ISU.Arată că sau transmis e-mailuri către mai multe firme pentru 
oferirea unui preț de maxim 8 euro/mp chirie, cu durata de 7 ani pentru 
un număr de 47 de școli. 

D-na consilier local - Moraru Beatrice, precizează faptul că școala 
Baffer este pentru 3 luni, arătând că suntem într-o situație de criză, 
arătând că școala Buffer respectă legea. 

De asemenea participă cu luarea cuvântului, câțiva cetățeni care 
și-au exprimat dorința de a lua cuvântul pe marginea acestui proiect. 

D-nul viceprimar Rusu Sebastian - anunță că are două 
amendamente la acest proiect și anume : modificarea art. 1: ”Se aprobă 



inițierea procedurii pentru închirierea de către Municipiul Brașov, în 
calitate de chiriaș, a unor spații pentru relocarea temporară a 
activității școlare pentru Școala buffer, pe durata derulării lucrărilor de 
investiții, cu respectarea legislației în vigoare” și modificarea art. 
4: ”Primarul Municipiului Braşov va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri”, care s-a aprobat cu 21 voturi pentru; 2 voturi 
împotrivă și 2 abțineri.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 

Punctul 4 
 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârea Consiliului Local 

nr. 257/2022 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 adoptat cu unanimitate de voturi. 
 

Președintele de ședință - d-ra Crivineanu Alexandra - declară 
închise lucrările ședinței și mulțumește pentru participare. 

  

     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele 
legale. 
 
 
  
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETAR GENERAL, 
CRIVINEANU ALEXANDRA - IOANA       TRANDAFIR ADRIANA 
 
 
 
 
 
 


