
 
 

 

Corbu Ioan 
Consilier local al municipiului Brașov 

Raport de activitate anul 2020  

 

În perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 am participat la toate sedințele ordinare, extraordinare  și de 
îndată ale Consiliului Local Brasov precum și la toate ședințele comisiilor din care fac parte, respectiv: 

Comisia nr. 1 : Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public 
şi privat al municipiului Braşov – in calitate de presedinte de comisie. 

Comisia nr. 2.: Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea 
lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi 
refacerea mediului înconjurător.– in calitate de membru comisie. 

Programul a constat si in alte activitati conexe necesare exercitarii mandatului de consilier local.  

Programul complet pentru anul 2020 a fost dupa cum urmeaza: 

 OCTOMBRIE 

28.10.2020 

Depunere juramant. 

29.10.2020 

Intalnire cu reprezentantul legal al Insigra SRL pentru solutionarea problemei care a dus la 
blocarea asfaltarii strazilor 1 Decembrie 1918, Socec si Stefan Baciu. 

Intalnire cu Dobronel Claudia pentru a incerca solutionarea problemei care a dus la blocarea 
asfaltarii strazilor 1 Decembrie 1918, Socec si Stefan Baciu. 

30.10.2020 

Intanire cu primarul comunei Sanpetru, domnul Marian Arhire, pentru incercarea gasirii unor 
solutii de decongestionare a traficului de tranzit dinspre Sanpetru spre Brasov via cartierul 
Tractoru. 

………………………………………………………………………………… 



 
 
 

NOIEMBRIE 

02.11.2020 

Intalnire cu Arhitect sef si director Directia tehnica pentru a redemara asfaltarile in zona 
Tractorul(rectificare bugetara necesara) 

03.11.2020 

Intalnire sef serviciu Spatii verzi pentru elaborare actiune plantare arbori in cartierul 
Tractoru(185 arbori si 300ml gard viu) 

06.11.2020 

Sedinta de îndată. 

09.11.2020 

Actiune teren: plantare arbori in Cartierul Tractorul. 

10.11.2020 

Actiuneteren: plantare arbori in Cartierul Tractoru(Ionel Teodoreanu si Alexandru Ciurcu) 

12.11.2020 

Sedinta comisia 1 si 2 

13.11.2020 

Sedinta extraordinara 

16.11.2020 

Rezolvat sesizare de la Ciprian Panainte cu privire la reamenajarea parcului de copii din zona 
‘’Olteni’’ din cartierul Craiter dezafectat in urma lucrarilor efectuate de SC Electrica SA. Parc 
re-amenajat in aceeasi saptamana. 

24.11.2020 

Intalnire cu presedintele de asociatie Blue Residence si personalul administrativ in vederea 
stabilirii amenajarii unui loc de joaca pe spatiul exterior rezidentei, teren domeniu 
public.(rezolvat) 

 



 
 
25.11.2020 

Sedinta Comisia 1 

26.11.2020 

Sedinta Comisia 2 

27.11.2020 

Sedinta Comisia 1 si 2 

Sedinta ordinara CL 

………………………………………………………………….. 

DECEMBRIE 

02.12.2020  

Sedinta de îndată:  ora 10:00  

09.12.2020   

Intalnire Parc Rulmentul (in incinta fostei fabrici):  ora:12:00-15:00 

10.12.2020  

Ședința Tehnică Buget:  ora 09:30 

11.12.2020  

Sedinta de îndată:  ora 12.00 

11.12.2020   

Ședința Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţă socială:  ora 14:00-16:00 

18.12.2020  

Intalnire pentru analizarea dosarelor de locuinţe sociale(la sediul Direcției de Asistenţă Socială):  
ora 10.30-12:00 

18.12.2020  

Sedinta Comisia 2: ora 11.00-11:30 

 



 
 
 

21.12.2020 

Sedinta Comisia 1 :  9.30-11.00 

22.12.2020 

Sedinta ORDINARA 

23.12.2020 

Intalnire pentru analizarea dosarelor de locuinţe sociale(la sediul Direcției de Asistenţă Socială) 

31.12.2020 

Intalnire cu primarul Allen Coliban pe tema parcului IUS 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier local,                                                                                                                                  Data: 26.02.2021 

Ioan Corbu  


