
RAPORT DE ACTIVITATE

la trecerea a un an de la alegerile din 5 iunie 2016

Intrucat a trecut un an de la alegerile locale din 2016, consider ca este datoria mea, in primul
rand morala, de a scrie un raport cu privire la activitatea mea in consiliul local Brasov.

Acest raport nu se doreste a fi o enumerare seaca, strict factuala , a evenimentelor acestui
prim an de mandat, ci - cu permisiunea Dumneavostra - o sa incerc sa descriu si

componentele sentimentale, trairile, senzatiile. avute in aceasta perioada. Ca atare, voi putea fi
acuzat ca nu sunt 100% obiectiv, dar cum poti ti obiectiv cand incerci sa te ocupi (atat cat de

putin reusesti din pozitia de consilier local independent) de bunastarea unei intregi
comunitati? Insasi esenta politicii este subiectiva" de aceea unii lideri isi duc comunitatile pe

care le administreaza in directii pozitive, altii nu. Dreapta, stanga - sunt in primul rand optiuni
subiective. Republica, ori monarhie, republica parlamentara, ori prezidentiala, toate aceste

alegeri sunt, in ultima esenta, subiective. Ca atare. acest "Raport" ar putea rezulta desrul de

lung. Sper ca nu si plictisitor.

In primul rand trebuie sa repet ceea ae am mai spus - acest an l-am privit de la bun inceput ca
pe o perioada de invatare, de intelegere a mecanismelor care guverneaza activitatea primariei
Brasov. La un an de la debut (desi, daca e sa fim sinceri, anul noului consiliu local a inceput
la sfarsitul lunii iunie, odata cu prima sedinta de plen, cand a avut loc validarea noii
componente a acestuia), pot spune ca am invatat muhe, dar inca am multe zone gri" sau de-a
dreptul negre, necunoscute, ale administratiei locale. De ce? Pentru ca nimeni nu e dispus sa

iti arate nimic, mai ales daca esti un independent in opozitie. Puterea te vrea cat mai nauc,
principalul partid de opozitie a fost o buna perioada de timp (poate inca mai este?) suparat pe

mine, deoarece li se parea ca le-am furat un loc in consiliu. E drept, daca nu as fi existat eu in
ecuatie, ar mai fi intrat un consilier psd, dar cine poate spune ca cele 4oh din voturi luate de
mine nu s-ar fi dus preponderent spre celelalte partide, si nu spre psd? Este, deci, o suparare
nejustificata.

Strict factual ce am reusit sa fac in acest an? Lista cste aparent scurta:

l. Ca presedinte a comisiei 7 din consiliul local, cea care are in responsabilitate relatiile
externe ale orasului, dar si capitolul "Cetateni de onoare", am propus si s-a votat
favorabil in plen, acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Brasovului domnului
inginer Filipescu, proiectantul celor mai importante artere stradale ale orasului.
precum si al noului drum al Poienii. La 88 dc ani sper ca i-am facut o bucurie pc
masura activitatii dansului.

2. Am sprijinit, de data asta fara bucurie, ci cu multa tristete in suflet, acordarea, la
propunerea domnului consilier Toro 'l'amas, titlului de Cetatean de Onoare al
Brasovului postmorlem micutului alpinist de exceptie Erik Gulacs.

3. Am reusit, impreuna cu domnul consilier Cristian Macedonschi, sa restabilim relatiile
dintre consiliul local Brasov si orasul Linz, cu care aveam un protocol de infratire, dar
fata de care nu ne manifestasem interesul, cei de la Linz fiind in pragul anularii acelui
protocol (sigur ca aici se vor putea exprima o sumedenie de pozitii contrare celor
afirmate de mine, intram deja in zona subiectivismului individual). Ca urmare a
acestui lucru, dar si a unei bune activitati a departamentului de relatii externe al



primariei, in vara aceasta va avea loc un pmiect de promovare culturala a Brasovului
laLinz, in chiar aceasta luna (27 iunic).
Am facut parte din delegatia care a semnat, in luna mai2A17, acordul de infratire cu

orasul Burgas, impreuna cu domnul viceprimar Mihai Costel si domnul consilier
judetean Andi Kadas. Avem multe de invatat de la administratia acestui oras, dar si

oportunitatile economice sunt mari. Depinde numai de noi sa le si fructificam.
Pentru o perioada de cateva luni (iulie 2016 - februarie 2017) arn facut parte din AGA
clubului sportiv Corona Brasov, unde am fost si presedintele sectiei de sporturi
individuale (schi si patinaj). Desi in februarie 2A17 arn fost schimbat (ii exasperasem,
probabil, cu cereriele mele de a face lucrurile temeinic si profesionist, adica total
diferit de cum se fac eau si se fac in continuare), am reusit in aceasta scurta perioada
sa ajut sectia pe care o conduceam cu sume de peste 60 mii lei, ceea ce a ajutat sa nu
se intre in colaps financiar (strict pe sectia schi / patinaj) si sa se continue activitatile,
Medaliile obtinute in iama 2016 2017 sunt rezultatul acestei activitati.

Cei interesati doar de lucrurile pe care "se poate pune degetul" se pot opri din lectura aici,
deoarece de aici incolo raportul meu va trece din enumerativ in narativ.

La nivelul ce nu poate fi cuantificat, m-am straduit in tot acest timp ca, prin pozitiile
exprimate (atat public, cat si in discutiile private, intre colegi), sa aduc o mai mare rigurozitate
in ceea ce se face in consiliul local. Exemplele pot fi diverse, de la ridicole (a fost o sedinta in
care ni se cerea pe la pct. 20 sa aprobam un PUD efcctuat. dar deabia pe la pct. 50 ne dadeam

acordul, Consiliul local, penhu efectuarea PUD-ului ce se dorea a fi fost deja aprobat cu 30 de

puncte mai devreme), pana la de-a dreptul ilegale - respectiv anul trecut in varao cand ni se

cerea aprobarea unui progftrm de evenimente ce ar fi urmat a se tine in Piata Sfatului, cele mai
multe (8, daca nu ma insel) fiind targuri de produse "hand made" (artizanale, ca nu mai stim
sa le spunem pe romaneste J), iar unul o'Targul de carneoo. Asta in conditiile in care, cu cca 8
luni mai devreme, fostul consiliu local (din care un numar mare de actuali consilieri au facut
parte, si deci au votat) daduse o HCL (hotarare de consiliu local, act cu valoare de lege la
nivel local, deci obligatorie si a carei incalcare atrage raspundcrea celui ce o incalca) prin care

se stabilea negru pe alb ca targurile de produse arlizanale NU POT fi organizate nicaieri
altundeva decat pe aleea de langa parcul Titulescu (parcul central), iar ceie ce privesc
producerea si comercializarea produselor alimentare (si ce altceva ar fi presupus Targul
camii?), nu se pot tine decat in parcul de langa lacul Noua, sau la Pietrele lui Solomon. Din
fericire, in urma interventiei mele, acest din urma exemplu a fost retras de pe ordinea de zi a
sedintei respective.

Din pacate am si o serie de neimpliniri, evident. Ca cea mai importanta o trec pe aceea ca nu
am reusit sa determin achitarea mai rapida" in relatia dintre Tetkron si Bepco, macar a partii
ce reprezenta contravaloarea gazului consumat in procesul de incalzire centralizata a unei
parti din locuintele si institutiile orasului. Aceasta achitare intarziata (desi era EVIDENT ca

sumele vor TREBUI achitate, chiar daca s-a infiintat un serviciu public de incalzire
centralizata, sursa de apa calda nu putea ti. realist privind, decat una singura, Bepco), a
generat penalitati de circa 500.000 euro (strict la valoarea gazului, nu fata de intreaga suma
datorata).

Celelalte neimpliniri se circumscriu lipsei de strategie, de viziune, de preocupare, de actiuni
pompieristiceo fara sens, de prea multe ori. Intr-un cuvant - a lipsei de SERIOZITATE in
activitatea administratiei publice a orasului. Pe aceasta tema nu pot decat sa va garantez ca

imi voi continua actiunile de evidentiere a erorilor. chiar si cu riscul sa ma trezesc ca, din nou,

i-.

5.



primarul orasului se va enerya pe mine si va ridica tonul in raspunsul lui. E bine daca se

eneryeaza, inseamna ca ceea ce spun eu deranjeaza. iar ceva fals nu deranjeaza in consiliul
Iocal, de ceva fals se amuza lumea, asa am observat pana acum.

Orasul se dezvolta, inca, haotic, in cartierul Tractoru avem blocuri de 10 etaje langa case

parter + mansarda (P+M), nu avem strazi de acces, strada | 3 Decembrie se blocheaza zilnic
dimineata si dupa amiaza, pana seara, la fel traseul Calea Fagarasului - Grivitei - Aurel
Vlaicu - Bd. Garii, pana la Vlahuta.

Oamenii mor in continuare pe trecerile de pietoni ale orasului, iar primaria nu are decat reactii
halucinante - de la conferinte de presa in care spun ca nu se simt vinovati, pana la ootrecerea

de pietoni sare se ca putea vedea si din spatiu", facuta pe bulevardul Saturn. Trecere care nu
se poate vedea din spatiu, si nu reprezinta nici macar un inceput de solutie la problema.

Cimitirele de dincolo de liniile ferate, din cartierul Astr4 sunt in continuare inaccesibile altfel
decat riscandu-ti viata la fiecare trecere a cailor fsrate.

Poiana Brasov este in continuare blocata in zilele aglomerate. iar parcarea din Poiana Mica nu
va rezolva nici macar o fractie din problema.

Pistele de biciclete sunt mai mult de decor, ele negenerand un traseu compact, ci, la
intersectii, in special cele cu sens giratoriu, scapa cine poate.

La serviciul de eliberare a buletinelor este in continuare coada, la fel si la administratia
financiara (atat pe Dorobantilor, cat si pe Lunga), in perioadele de achitare a taxelor si

impozitelor locale.

Lista lucrurilor nerezolvate ale orasului poale continua, desigur. Dar ma opresc aici, altfel
nimeni nu va citi acest raport pana la capat.

Inchei garantand tuturor celor care mi-au acordat increderea, dar si tufuror celorlalti cetateni
ai Brasovului, ca ma voi stradui in continuare sa determin, prin tot ceea ce voi face, ca vietile
noastre. ale tuturor celor care locuim in v, sa fie din ce in ce mai bune si mai placute.

Cu respect,

Serban Sovaiala

consilier local indeoendent


