
Cențiu Radu Alexandru

Consilier local al muicipiului Brașov

Raport de activitate anul 2020 

În calitate de consilier local fac parte din următoarele comisii :

Comisia nr. 1 : Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public

şi privat al municipiului Braşov – membru comisie

Comisia nr.  3  :  Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii  publice, donaţii,  situaţii  de urgenţă, salvamont,

evidenţa persoanelor – secretar comisie

În perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 participat următoarele sedințele :

28 octombrie 2020 – şedinţă Consiliu Local depunere jurământ 

6 noiembrie 2020 – şedinţă de îndată a consiliului local  

11 noiembrie 2020 – şedinţă comisie de specialitate nr. 3 

12 noiembrie 2020 – şedinţă comisie de specialitate nr.1 

13 noiembrie 2020 – şedinţă extraordinară CL 

25 noiembrie 2020 –şedinţă comisie de specialitate nr.1 

26 noiembrie 2020 şedinţă comisie de specialitate nr.3 

27 noiembrie 2020 şedinţă comisie de specialitate nr. 3 

27 noiembrie 2020 – şedinţă ordinară 

02 decembrie 2020 şedință de îndată a Consiliului Local 

11 decembrie 2020 şedință de îndată a Consiliului Local 
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13 decembrie 2020 - ședință extraordinară a Consiliului Local

21 decembrie 2020 şedinţă comisie de specialitate nr. 1 

21 decembrie 2020 şedinţă comisie de specialitate nr. 3 

22 decembrie 2020 şedinţă ordinară a Consiliului Local

În calitate de membru al Consiliului Local al municipiului Brasov prin HCL 534/2020 am fost desemnat

reprezentant al consiliului local în consiliile de administrație a următoarelor unitați de învățământ:

1. COLEGIUL NAŢIONAL “DR. IOAN MEŞOTĂ” 

2. COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC “ANDREI BÂRSEANU”

3. LICEUL VOCAŢIONAL DE ARTE PLASTICE "Hans Mattis-Teutsch" 

4. Scoala Gimnazială nr. 4

5. Şcoala Gimnazială nr. 1 

6. Scoala Gimnazială nr. 25

7. Grădiniţa cu program prelungit "Martinică" nr. 17

8. Grădiniţa cu program prelungit "Boboceii" nr. 19

9. Şcoala Primară Liberă Waldorf "Sophia" 

În calitate de reprezentant al consiliului local in consiliile de administrație ale unităților de învațamant

am participat ori de câte ori am fost solicitat .

Prin HCL 533/2020 am fost desemnat reprezentant al consiliului local în Adunarea Generală a Acționarilor

de la S.C. RATBV S.A.

Prin  HCL 566/2020 am fost  desemnat  membru al  comisiei  care să negocieze parametrii  şi  ponderea

indicatorilor de performanţă, precum şi cuantumul componentei variabile pentru consiliul de administraţie al

Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. unde am participa la prima rundă de negocieri.
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Am participat la sedințele pentru prezentarea  propunerilor pe buget al Primăriei Municipiului Brașov  pentru

anul 2021.

Am  participat  la  întâlnirea  primarului  cu  reprezentanții  unităților  de  învățământ  private  din

municipiul Brașov.

          Data         Cențiu Radu Alexandru

  26.02.2020                                               Consilier Local
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