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RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL
ANDREI ONIGA
Consilier local al municipiului Brasov

ACTIVITATE FORMALĂ

În perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 am participat la toate ședințele ordinare și

de îndată ale Consiliului Local, precum și la toate ședințele comisiei de specialitate din care

fac parte:

● Ședințe ale Consiliului Local – 28.10.2020, 06.11.2020, 13.11.2020, 27.11.2020,

02.12.2020, 11.12.2020 și 22.12.2020.

● Ședințe ale Comisiei nr. 6 (Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi

locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii

comunitare şi de utilitate publică) - 12.11.2020, 25.11.2020, 27.11.2020, 21.12.2020,

26.01.2020, 22.02.2021

* În cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local se verifică și se avizează (pozitiv sau negativ) proiectele de
hotărâre locală cu documentația aferentă, relative obiectului de activitate al fiecărei comisii în parte.

Drept urmare a HCL 534/2020 și ulterior a HCL 30/2021, am fost desemnat reprezentant al

Consiliului Local în consiliile de administrație ale următoarelor unități de învățământ:

● Colegiul Național de Informatică “Grigore Moisil”
● Colegiul Național “Andrei Șaguna”
● Şcoala Gimnazială nr. 1
● Şcoala Gimnazială nr. 2 "Diaconu Coresi"

* Până la finalul anului 2020 nu au fost convocate ședințe de consiliile de administrație ale acestor unități de
învățământ.
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ACTIVITATE INFORMALĂ

■ Împreună cu consilierul local Bogdan Bart și cu alți doi reprezentanți ai sectorului

HoReCa din Brașov, am participat la o scurtă serie de discuții cu privire la formatul

festivităților de iarnă din Brașov. Scopul a fost acela de a găsi o formulă îmbunătățită

pentru acestea. Din nefericire însă, evoluția pandemiei și perioada scurtă până la

începutul lunii decembrie 2020, au făcut imposibilă orice intervenție din scurt.

■ Împreună cu Bogdan Bart, iar ulterior cu primarul Allen Coliban, am avut un rând de

discuții cu concesionarul sistemului de iluminat public din Brașov, cu scopul de a obține

un format modificat și un cost redus pentru iluminatul festiv de iarnă din municipiu.

Rezultatul acelor discuții a fost o reducere de cca. 317.000 lei față de oferta prezentată

inițial.

■ Am participat la două dezbateri cu sectorul HoReCa și cu reprezentanți ai

meșteșugarilor brașoveni, împreună cu consilierul local Bogdan Bart, viceprimarul

Flavia Boghiu și primarul Allen Coliban, cu obiectivul de a găsi variante fezabile pentru

desfășurarea Târgului de Crăciun în condiții de siguranță, ținând cont de evoluția locală

a pandemiei.

■ Am demarat o analiză a problemelor ce țin de terasamentul parcării supraterane

aferente condominiului “Tâmpa Gardens”, de atribuirea unui număr mare de locuri de

parcare fără licitație în zona respectivă, precum și o construcție ilegală tot acolo.

■ Am început o analiză a Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, în vederea

îmbunătățirii infrastructurii și activității acestuia.
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