
 

1 R O M Â N I A 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI 

BRAŞOV 
 

   PROCESUL - VERBAL 
încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din data de 

4 noiembrie 2022  
 
               Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată 
pentru data de 4 noiembrie 2022, ora 10, anunţul de şedinţă fiind postat pe site-ul instituţiei 
şi publicat în Monitorul Oficial Local. 
               Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de 
video-conferinţă. 
                Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Trandafir face 
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 25 (absentează domnul consilier  Bart 
Bogdan Dragos, domnul consilier Codreanu Adrian). Precizează că şedinţa este statutară şi 
se pot lua hotărâri valabile. 
               La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna viceprimar Boghiu 
Flavia Ramona și domnul Viceprimar Rusu Sebastian - Mihai. 
 
 

Aprobarea ordinii de zi 
               Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.  

 
 
Domnul Primar-Allen Coliban, mulțumește consilierilor care participă la sedința de 

îndată. 
Punctul 1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL BRAȘOV în cadrul 
PROGRAMULUI DE REALIZARE A PISTELOR PENTRU BICICLETE gestionat de 
ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU și aprobarea proiectului 
DEZVOLTARE REȚEA DE MOBILITATE URBANĂ, INTEGRATĂ ȘI CONECTATĂ 
PRIN SOLUȚII DE TRANSPORT ECOLOGIC ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV 
”Axa Nord Vest - Sud Est cu ramificații”. 

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

 
Punctul 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației, a cheltuielilor legate de proiect și a 
indicatorilor asociați acestuia, aferenți realizării obiectivului de investiții "Sisteme 
fotovoltaice amplasate pe clădirile publice ale UAT Brașov, în scopul producerii energiei 
electrice din surse regenerabile în regim de prosumator". 

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



 

2 Punctul 3 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Brașov, în 
domeniul public al comunei Vama Buzăului, a unui imobil identificat în C.F. nr. 100082 
Vama Buzăului.  

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

 
 

 
               Preşedintele şedinţei - d-ra Crivineanu Alexandra Ioana, declară încheiate lucrările 
şedinţei. 
 
               Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  
 
 
 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR  GENERAL, 
 ALEXANDRA IOANA CRIVINEANU                   ADRIANA  TRANDAFIR 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 


