
 ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
              BRAȘOV 

 

 

Ședința de îndată 

a Consiliului Local al Municipiului Brașov 

din data de 14 septembrie 2022 

   

 

Ședinţă de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost 
convocată pentru data de 14 septembrie 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 Secretar General al Municipiului Brașov - Trandafir 

Adriana face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 23 de 
consilieri, absentează motivat d-nii consilieri locali Crican Cezar, Busioc 
Constantin si Braun Werner 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, pentru o perioadă de 3 luni, fiind 
desemnata propunerea grupului PSD - d-ra Crivineanu Alexandra cu 14 
voturi pentru si 7 abtineri. 
 

Se supune aprobarii ordinea de zi a ședinței care a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
Domnul Primar - Allen Coliban - menționează faptul că urgenţa 

este justificată de calendarul depunerilor pe P.N.R.R a proiectelor de 
finantare, va fi un apel deschis pentru eficienţă energetică a cladirilor 
precum si a proiectelor de la punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi. 



De asemenea arată că au fost adaptate aceste proiectele din 
perspectiva cererii de finanţare şi al segmentării cheltuielilor, în funcţie 
de lucrurile prevăzute în ultimul ghid, în ultima variantă de ghid, care a 
fost publică de curând, la începutul acestei luni. 

 
 

Punctul 1 
 
        Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 236/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA 
ENERGETICĂ MODERATĂ A CLADIRILOR REZIDENȚIALE 
MULTIFAMILIALE - 4 componente, DIN MUNICIPIUL BRAȘOV ” și 
participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 5 - Valul Renovării. 
 

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
 

Punctul 2 
 
        Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 237/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA 
ENERGETICĂ MODERATĂ A CLADIRILOR REZIDENȚIALE 
MULTIFAMILIALE - 5 componente, DIN MUNICIPIUL BRAȘOV ” și 
participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 5- Valul renovării. 
 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
 

 Punctul 3 
 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului “ACHIZIȚIA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE 
PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL 
BRAȘOV ” pentru obținerea finanțării prin PNRR, COMPONENTA 
C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SUBINVESTIȚIA I1.B . 

 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
 
 



Punctul 4 
 
       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 337/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “REABILITAREA 
ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5 BRAȘOV – CORP B ”și 
participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 5- Valul renovării.  
  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
 

 

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

 

  

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

 
 


