
 
 

 ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
              BRAȘOV 
 

 
PROCESUL - VERBAL  

încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov 
din data de 29 septembrie 2022 

  

  
Ședinţă de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost 

convocată pentru data de 29 septembrie 2022, ora 9:30 - 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 - Anda Maria 

Zamora, înlocuitorul de drept al doamnei Adriana Trandafir face prezența, 
din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 23 de consilieri, absentează 
motivat d-nii consilieri locali Anton Cătălin, Iftime Ciprian si 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 Raluca - Maria Stancu. 
Secretar General: d-na Anda Maria Zamora. 

  
   Se alege președintele de sedinta, fiind desemnata propunerea 
grupului PSD - d-na Stancu Raluca fiind aleasă cu 20 voturi pentru si 3 
abtineri. 

Secretar General - d-na Anda Zamora, menționează că va supune 
aprobarii ordinea de zi a ședinței. 

 
Aprobarea ordinii de zi  
 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. 



Domnul Primar - Allen Coliban, mulțumește consilierilor locali 
care participă la ședința de îndată pentru a vota mai multe proiecte 
care vor fi implementate cu finanțare europeană prin Programul 
Național de Redresare și Reziliență. 

Domnul director al AMDDTP Brașov - Frangulea Cătălin a 
menționat că termenul de depunere a proiectelor este azi 29.09.2022. 

Doamna Bianca Kraila - șef serviciu - a dat câteva detalii cu 
privire la necesitatea votării în regim de urgența acestor proiecte care 
urmează a fi trimise pentru obținerea finanțării, arătând că aceste 
solicitări au sosit în 27.09.2022 de la minister. 

Doamna consilier local - Diaconu Pamela, a arătat că hotărârea 
inițială viza achiziționarea unor autobuze de 18 m, însă în primele 10 
minute a fost epuizat stocul de autobuze, în schimb achiziționăm 23 
de autovehicule de 10 m. 

 
 Punctul 1 

 
 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

339/2022 privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL BRAȘOV în 
cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
(PNRR) - COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL 1./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 ”ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT 
PUBLIC - AUTOBUZE NEPOLUANTE - ÎN ZONA 
METROPOLITANĂ BRAȘOV”. 
 

In urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

  Punctul 2 
 

   Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT 
MUNICIPIUL BRAȘOV în calitate de lider de parteneriat 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 ”ACHIZIȚIE 
MIJLOACE DE TRANSPORT NEPOLUANTE ZONA 
METROPOLITANĂ BRAȘOV”. 
 

In urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 



 
  Punctul 3 

 
        Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului 
Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace 
de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de 
aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a 
Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în 
comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a 
unei achiziţii ocazionale. 
 

In urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

 
   Punctul 4 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

“ÎNFIINȚARE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT 
AGLOMERĂRII URBANE MUNICIPIUL BRAȘOV” finanțat prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C3 - 
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SUBINVESTIȚIA I1.C. 

 
In urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de 

voturi. 
 
      Președintele ședinței - d-na Stancu Raluca - Maria, declară 
încheiate lucrările ședinței, drept pentru care s-a încheiat prezentul 
proces-verbal, spre cele legale. 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR  GENERAL, 

                             
RALUCA - MARIA STANCU         ADRIANA  TRANDAFIR 

  


