
 
 

 

 

Alexandru Roșu 

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brașov 

Raport de activitate aferent anul 2020 (28.10.2020 – 31.12.2020) 

 

 

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

 

 Ședințe ale Consiliului Local prezidate de subsemnatul în calitate de Președinte 
de ședință – 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 juridice și administrație publică locală, păstrarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor (Comisia nr.5) prezidate 
de subsemnatul în calitate de Președinte de comisie – 12.11.2020, 13.11.2020, 
24.11.2020, 26.11.2020, 27.11.2020, 21.12.2020. Cu aceste ocazii am pregătit 
împreună cu secretarul comisiei toate avizele pentru proiectele de hotărâri și 
procesele – verbale aferente ședințelor. 

 Ședințe ale Comisiei pentru comerț, turism, achiziții publice, donații, situații de 
urgență, salvamont, evidența persoanelor (Comisia nr.3) la care am participat în 
calitate de membru – 11.11.2020,  26.11.2020, 21.12.2020. 
 

În luna decembrie 2020 la participat am participat la ședințele Comisiei de 
analiză a solicitărilor de locuințe sociale, în calitate de membru – 11.12.2020, 
17.12.2020, 18.12.2020, 23.12.2020, 28.12.2020, 29.12.2020. 

  

 În luna decembrie 2020 la participat am participat la ședințele Comisiei de 
negociere parametrii și ponderea indicatorilor de performanță, precum și cuantumul 
componentei variabile pentru Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a 
Pădurilor Kronstadt R.A., în calitate de Președinte – 10.12.2020. 



 
 
 

 

 

 În perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 am verificat și semnat în calitate 
de Președinte de ședință al Consiliului Local toate hotărârile adoptate (peste 250), toate 
procesele – verbale ale ședințelor de Consiliu (6 procese – verbale), precum și toate 
documentele emise de către Consiliului Local în diferite situații (împuterniciri, 
întâmpinări, apeluri, recursuri, adrese, somații, înștiințări, etc.) 

 

Programul activității desfășurate în anul 2020 în calitate de Consilier local a fost 
următorul: 

Data Tip activitate Observații 
28.10.2020 Depunere jurământ / 

06.11.2020 Prezidare ședință Consiliul Local 
4 puncte pe ordinea de 
zi 

11.11.2020 Participare ședință Comisia  nr. 3 1 punct pe ordinea de zi 

12.11.2020 Prezidare ședință Comisia nr. 5  8 puncte pe ordinea de 
zi 

13.11.2020 

Prezidare ședință Comisia nr. 5 / 

Prezidare ședință Consiliul Local 
8 puncte pe ordinea de 
zi și 1 punct pe ordinea 
de zi suplimentară 

24.11.2020 Prezidare ședință Comisia nr. 5 152 puncte pe ordinea 
de zi 

26.11.2020 
Participare ședință Comisia nr. 3 

6 puncte pe ordinea de 
zi 

Prezidare ședință Comisia nr. 5  152 puncte pe ordinea 
de zi 

27.11.2020 

Prezidare ședință Comisia nr. 5 / 

Prezidare ședință Consiliul Local 

152 puncte pe ordinea 
de zi și 9 puncte pe 
ordinea de zi 
suplimentară 

02.12.2020 Prezidare ședință Consiliul Local 3 puncte pe ordinea de 
zi 

10.12.2020 

Prezidare ședință Comisie de negociere parametrii și 
ponderea indicatorilor de performanță, precum și 
cuantumul componentei variabile pentru Consiliul de 
Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor 
Kronstadt R.A. 
 

/ 



 
 

11.12.2020 Prezidare ședință Consiliul Local 3 puncte pe ordinea de 
zi 

11.12.2020 
Participare ședință Comisia de analiză a solicitărilor de 
locuințe sociale 

2 puncte pe ordinea de 
zi 

17.12.2020 
Participare ședință Comisia de analiză a solicitărilor de 
locuințe sociale 

1 punct pe ordinea de zi 
– analizarea 108 dosare 

18.12.2020 
Participare ședință Comisia de analiză a solicitărilor de 
locuințe sociale 

1 punct pe ordinea de zi 
– analizarea 108 dosare 

21.12.2020 
Participare ședință Comisia nr. 3 

3 puncte pe ordinea de 
zi 

Prezidare ședință Comisia nr. 5  
84 puncte pe ordinea de 
zi 

22.12.2020 Prezidare ședință Consiliul Local 
84 puncte pe ordinea de 
zi și 2 puncte pe ordinea 
de zi suplimentară 

23.12.2020 
Participare ședință Comisia de analiză a solicitărilor de 
locuințe sociale 

1 punct pe ordinea de zi 
– analizarea 108 dosare 

28.12.2020 Participare ședință Comisia de analiză a solicitărilor de 
locuințe sociale 

1 punct pe ordinea de zi 
– analizarea 108 dosare 

29.12.2020 
Participare ședință Comisia de analiză a solicitărilor de 
locuințe sociale 

1 punct pe ordinea de zi 
– analizarea 108 dosare 

*În cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local se verifică și se avizează proiectele de hotărâre locală cu 
documentația aferentă, proiecte relative obiectului de activitate al fiecărei Comisii în parte. Comisia 5 verifică 
toate proiectele și documentele. 
*Pentru ședințele Consiliului Local Președintele pregătește (împreună cu colegi din aparatul administrativ și 
colegi consilieri) fișe de lucru detaliate asupra ordinii de zi, procedură de lucru a ședinței, etc. 
 
 
 
 
 

Brașov 26.02.2021                                                                                 Alexandru Roșu, 


