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5 măsuri cerute în şedinţa din 30 aprilie a Consiliului Local Braşov 
 
Allen Coliban, senator USR de Brașov și candidatul USR PLUS la Primăria Brașov, a 
fost prezent joi, 30 aprilie, la ședința ordinară a Cosiliului Local Brașov, pentru a 
transmite consilierilor locali o serie de solicitări pe care le consideră esențiale pentru 
perioada imediat următoare. Una dintre solicitări a fost legată de punctul de pe 
ordinea de zi privind prelungirea PUZ După Grădini, punct ce a fost respins la vot de 
către consilierii locali, ca urmare a presiunii publice și a organizației USR Brașov, ca 
factor politic, dar și a recomandărilor Arhitectului Șef al orașului. 
  
Iată cele cinci solicitări prezentate de senatorul Allen Coliban în ședința CL: 
  
1. Nu prelungiți PUZ-ul "După Grădini" aprobat prin HCL 129/2015. Prelungirea 
acestui PUZ ar da undă verde pentru mutilarea a 380.000 mp de dealuri împădurite 
din Şchei și acoperirea acestora cu betoane 
 
2. Schimbați încadrarea pădurilor din jurul Brașovului din păduri de producție / de 
exploatare, în categoria de păduri-parc, cu un nivel de protecție care să interzică 
exploatarea acestora. Potrivit amenajamentelor silvice în vigoare, majoritatea 
pădurilor de care suntem mândri, pe care le admirăm ca parte a peisajului minunat al 
orașului nostru și prin care suntem fericiți să ne plimbăm sau să facem sport, apar 
încadrate drept păduri de producție, de exploatare silvică. 
 
3. Reevaluați strategia culturală a Brașovului pentru acest an și să lansați o linie de 
finanțare la un nivel mult redus, în scopul adaptării culturii locale la contextul actual. 
Mă gândesc la proiecte de până în 10.000 de euro, care să aibă ca obiective 
migrarea actului cultural spre alte forme de livrare/exprimare (ex: mediul online), 
adaptate pandemiei. Un astfel de apel de proiecte ar trebui privit drept măsuri de 
subzistență pentru cultura Brașovului și sper să întrunească suportul dumneavoastră 
 
4. Puneți în aplicare un program de măsuri de suport pentru mediul economic local, 
cu precădere sectoarele afectate de criză. Revin la propunerea de a acoperi nevoia 
suplimentară de mese calde (pentru vârstnici, pentru persoanele aflate în carantină 
etc.) prin proceduri de achiziție transparente și deschise tuturor, precum și un proces 
de atribuire similar în privința spațiilor de cazare necesare (pentru pacienții 
asimptomatici, pentru medici, pentru cei aflați în carantină etc.) 
 
5. Anulați apelul de proiecte privind bugetarea participativă care a fost pornit prost și 
s-a transformat într-un eșec. Lipsa dezbaterilor (deși au fost promise), lipsa unui 



 
 
 
 
 
 

cadru transparent de evaluare, problemele cu iz penal apărute pe parcursul întregului 
proces, abaterile de la cadrul stabilit inițial - toate acestea sunt motive pentru a vă 
asuma eroarea făcută, pentru a anula apelul de proiecte și pentru a reveni cu un 
program corect pregătit, spre finalul acestui an. 
 
Există soluții care pot fi aplicate la nivel local pentru actualele probleme ale 
Brașovului generate de pandemie. Însă, pentru a fi puse în aplicare, este nevoie de 
viziune și de voință politică. În perioada următoare, vom reveni cu detalii privind 
soluțiile propuse și felul în care ele pot ajuta la depășirea crizei cu cât mai puține 
consecințe negative pentru brașoveni. 
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