
 

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

PROCESUL – VERBAL 
 

încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data 
de  16 Noiembrie 2022 

 
 
 
                     Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 16 noiembrie 2022, orele 13:00, anunţul de şedinţă fiind postat 
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 27 nefiind absenți. 

 Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
 
           La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna Viceprimar Boghiu 
Flavia - Ramona şi domnul Viceprimar Rusu Sebastian - Mihai. 
 

Președinte de ședinta a fost d-ra consilier local- Crivineanu Alexandra Ioana ; 
 
Mai multe persoane și-au manifestat în scris intenția de a participa la ședința 

consiliului local . 
 

 Președintele de ședință supune aprobării plenului atât punctele de pe ordinea de zi 
suplimentară cât și pe cele de pe ordinea de zi inițială, acestea fiind votate cu unanimitate 
de voturi.                                  
 
 
                        PUNCTE   SUPLIMENTARE   PENTRU  ŞEDINŢA 

EXTRAORDINARĂ  DIN  DATA  DE  16  NOIEMBRIE  2022                                                                                        
                     

(1)  PUNCTUL  7 
 
1.Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară cu defrișare, pe o perioadă de un 

an, a suprafeței de 0,0813 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din 
U.P. IV Brașov, ua 61C (0,0467 ha) și 64C (0,0346 ha), în scopul realizării obiectivului 
„Lucrări de punere în siguranță de prima urgență pe sectorul de drum DN 1E km 6+500”, 
proiect al cărui beneficiar este Municipiul Brașov. 



 

2  Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
(2)  PUNCTUL  8 

 
2.Proiect de hotărâre privind numirea provizorie a domnului MARCHIȘ 

FLAVIUS ca Director General  al S.C.TETKRON S.R.L. pînă la finalizarea procedurii 
de selecție potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 aprobată și 
modificată prin Legea nr.211/2016. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
 

 
                                                  ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ 
  
                                                        PUNCTUL 1  
 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - noiembrie 
2022.  
În plenul ședinței Consiliului Local au fost formulate următoarele amendamente: 

1. Dl. consilier Anton Cătălin din partea grupului P.N.L.: ”Suplimentarea capitolului de 
asistență socială 68.02. cu 800 mii lei pentru acordarea tichetelor ”Dar din suflet pentru 
seniori”,  în valoare de  150 lei pentru persoanele vârstnice cu venituri  până la 1700 lei, 
din fondul de rezervă al bugetului local,care s-a votat cu 14 voturi pentru și 12 abțineri; 
2. D-na consilier Diaconu Pamela-Maria din partea grupului P.N.L.: ”Obiectivele 
expertizei/studiului aferente Sălii de Sport ale Școlii Gimnaziale nr. 2, se vor stabili 
printr-o hotărâre a Consiliului Local”, care s-a votat cu 14 voturi pentru și 12 abțineri; 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 

iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

 
PUNCTUL 2 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

Municipiului Braşov la data de 30.09.2022. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 și 

7 iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

PUNCTUL 3 
 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al 
numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 
Municipiului Brașov, anul școlar 2022 - 2023. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 



 

3  
PUNCTUL 4 

 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 6 din 27.01.2022 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a 
cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2022.  

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
 

PUNCTUL 5 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 
27.01.2022 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de 
beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Brașov, 
anul școlar 2021-2022, semestrul II, republicată. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1,4 și 5 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
 

PUNCTUL 6 
 

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități elevilor înscriși în 
învățământul profesional precum și elevilor din învățământul dual, școlarizați în 
instituțiile de învățământ din Municipiul Brașov. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi și o abținere. 

Președintele de ședință, d-ra Crivineanu Alexandra declară inchise lucrările 
ședinței extraordinare. 
Președintele ședinței – d-ra Crivineanu Alexandra, declară închise lucrările ședinței. 
 
  
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale. 

 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR  GENERAL, 
CRIVINEANU ALEXANDRA  IOANA                            ADRIANA  TRANDAFIR 
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