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În perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 am participat la toate sedințele ordinare, extraordinare și de
îndată ale Consiliului Local precum și la toate ședințele comisiei din care fac parte, respectiv:
Comisia nr. 3: Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont,
evidenţa persoanelor – membru comisie
Prin HCL 534/2020 am fost desemnat reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație la
Colegiul Național “Andrei Șaguna”. În această perioadă nu a fost convocat nici o ședință a consiliului de
administrație al acestei unități de învățământ.
Prin HCL 684/2020 am fost desemnat reprezentant al consiliului local în Comisia de vânzare a spaţiilor
comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002. În această perioadă nu a fost convocat nici
o ședință a consiliului de administrație al acestei comisii.
Prin HCL 552/2020 am fost desemnat reprezentant al consiliului local în Structura Comunitară
Consultativă nr. 6 - cartierul Centrul Vechi. În această perioadă nu a fost convocat nici o ședință a
acestei structuri comunitare.

În aceste prime 3 luni de mandat am activat pe următoarele proiecte
1. Târgul de Crăciun
La începutul lunii octombrie am format, împreună cu colegul consilier Andrei Oniga și cu 2
membrii ai Breslei Cârciumarilor Brașoveni un grup de lucru cu scopul de a identifica formula
optimă de organizare a târgului de Crăciun. Au fost analizate diverse variante, inclusiv cea
propusă de Banca Mondială în 2019 și ignorată de administrația precedentă.
În luna noiembrie, primăria a organizat o dezbatere publică cu expozanții de la târgul precedent,
ocazie cu care s-au discutat diverse variante posibile de organizare a târgului în condiții de
siguranță în actuala situație pandemică. Grupul de lucru s-a extins cu reprezentanți ai
meșteșugarilor și ai micilor producători de produse tradiționale. Cu acest grup de lucru am
finalizat un memoriu prin care am propus prefecturii și primăriei o formulă simplificată de
organizare a evenimentului, sub formă de piață volantă, cu expozanți doar din rândul
meșteșugarilor și al micilor producători, fără servirea de mâncare și băuturi pentru consumul

imediat, pentru a evita aglomerația. Prefectura și-a dat acordul, primăria a organizat târgul în
forma propusă, care s-a desfășurat fără evenimente.
2. Protecție la vânt terase
La sfârșitul lunii noiembrie am format cu membrii ai Breslei Cârciumarilor Brașoveni un grup de
lucru care să identifice o soluție de protejare la vânt a teraselor restaurantelor, pentru sporirea
confortului clienților și susținerea agenților aconomici în a obține un volum rezonabil al activității,
în condițiile închiderii activității restaurantelor pe interior.
Am contractat un arhitect cu experiență în monumente istorice, am cooptat în grupul de lucru
arhitectul șef al orașului și arhitectul Direcției de Cultură, am solicitat punct de vedere de la
Ordinul Arhitecților din România și de la Direcția de Sănătate Publică și a fost finalizat proiectul
unor panouri de protecție transparente realizate din materiale de buget redus disponibile în
magazinele de bricolaj, astfel încât agenții economici, deja puternic afectați de criză, să aibe
posibilitatea de a realiza montajul acestora rapid și la costuri rezonabile.
În ședința de consiliu local de la sfârșitul lunii noiembrie consilierii au fost votat hotărârea de
consiliu local prin care se modifică regulamentul de comerț stradal în sensul autorizării acestor
panouri de protecție pentru restaurantele din tot orașul, ca soluție temporară pe o perioadă de
cel mult 12 luni. După obținerea avizelor de la Direcția de Cultură și Direcția de Sănătate
Publică și confirmarea legalității autorizării cu Poliția Locală, mulți operatori au demarat
montarea acestor panouri, care și-au dovedit rapid utilitatea, sporind semnificativ activitatea
acestora și confortul oaspeților.
3. Strategia pentru turism
Imediat după investirea ca și consilier local am continuat discuțiile începute înainte de investire
cu consilierul județean Zoltan Szenner pe tema construirii unei strategii pentru turism sustenabil
în județul Brașov. Am cooptat la grupul de lucru format specialiști din Consiliul Județean,
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Agenția Metropolitană, Primărie, Breasla
Cârciumarilor Brașoveni, Asociația de Ecoturism din România.
În luna decembrie a avut loc o primă întâlnire a acestui grup de lucru, în care ne-am propus în
principal cunoașterea partenerilor și identificarea formei optime de organizare a entității care va
fi responsabilă de strategia de turism a județului Brașov (asociație existentă / asociație nouă,
publică / public-privată etc.). Acest grup de lucru își continuă activitatea cu o frecvența a
întâlnirilor la un interval de circa 2 săptămâni.
4. Reabilitare monumente istorice
În luna noiembrie am format un grup de lucru pe tema reabilitării monumentelor istorice, din
care fac parte colegi consilieri locali, arhitecți, arhitectul șef al orașului, arhitect Direcția de
Cultură, consilieri ai primarului. Scopul acestui grup de lucru este construirea unui program prin
care să fie accelerată renovarea clădirilor istorice de patrimoniu din oraș și care să identifice
instrumente prin care să protejăm cetățenii de pericolul pe care îl prezintă clădirile nerenovate.

La începutul lunii decembrie a avut loc prima întâlnire a acestui grup în care s-au discutat
mecanisme posibile de motivare a proprietarilor să renoveze clădirile și instrumente posibile de
a pune în siguranță clădirile în situația lipsei de cooperare din partea proprietarilor.
Lucrările acestui grup de lucru continuă cu o frecvență de circa 2-3 săptămâni al întâlnirilor.
5. Actualizare regulament comerț stradal
La începutul lunii noiembrie am demarat cu departamentul SAPUC (Serviciul de Administrare
Patrimoniu și Urbanism Comercial) discuții în vederea actualizării legislației locale referitoare la
comerț stradal prin comasarea a 2 HCL vechi (referitoare la regulamentul de comerț stradal și la
autorizarea comerțului stradal) și includerea solicitărilor de modificare venite din partea Poliției
Locale și din partea Breslei Cârciumarilor Brașoveni.
În decembrie am format un grup de lucru cu membrii ai Breslei pentru a analiza sistematic
regulamentului existent și a-l compara cu regulamente din alte orașe, în vederea identificării
unei structuri cât mai clare a documentului și a unor condiții de autorizare care să asigure un
proces birocratic simplificat dar totodată un aspect unitar și elegant zonelor în care se
desfășoară comerțul stradal și în special în Centrul Istoric.
Grupul de lucru este activ în continuare, cu întâlniri săptămânale sau bisăptămânale.
6. Reconversie platforma Rulmentul
În luna decembrie am participat la o vizită pe platforma Rulmentul, organizată în vederea
identificării de posibile destinații date terenurilor și clădirilor din perimetrul fostei platforme
industriale. La vizionare au fost prezenți primarul, consilieri ai primarului, consilieri locali,
reprezentanți ai diverselor departamente din primărie (urbanism, fonduri europene).
A fost luată decizia studierii posibilității modificării proiectului pentru salvarea mai multor clădiri
existente, fără pierderea finanțării.

Data: 26.02.2021

