
 
 

 

Moraru Beatrice Mihaela 

Consilier local al municipiului Brașov 

Raport de activitate anul 2021 

În perioada 01 ianuarie 2021– 23 decembrie 2021 am participat fizic sau online (după caz) la 

toate sedințele ordinare, extraordinare și de îndată ale Consiliului Local, precum și la toate 

ședințele Comisiei 4 - Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, 

familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie 

socială, comisie din care fac parte în calitate de secretar, redactând astfel toate procesele 

verbale relative şedinţelor de comisie. Ocazional am avut şi calitatea de preşedinte atunci când 

preşedintele de facto al comisiei a absentat. De asemenea, în calitate de membru am participat 

și la toate şedinţele Comisiei 5 Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Consiliul Local Braşov s-a întrunit în 28 şedinţe, respectiv 12 şedinţe ordinare, 6 şedinţe 

extraordinare şi 10 şedinţe de îndată, toate fiind precedate de şedinţe ale comisiilor de 

specialitate. 

De asemenea, pe parcursul anului supus raportării am mai deţinut calitatea de: 

➢ membru Comisia de Evaluare şi Selecție a proiectelor de mediu finanțate în baza 

H.C.L. nr. 281/2021 numită prin HCL Nr. 341/25.06.2021 – Proiecte Forumul Oraşelor 

Verzi; 

➢ membru în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 

ocuparea funcției de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat din Municipiul Braşov numită prin HCL 603/29.10.2021 (perioada de referinţă 

19.11.2021 – 24.11.2021); 

➢ Lider de grup USRPLUS - august 2021 

În calitate de membru al Consiliului Local al municipiului Braşov am fost desemnată 

în condiţiile legii, reprezentant al Consiliului Local în consiliile de administrație ale 

următoarelor unitați de învățământ: 

• Colegiului Naţional “Unirea”,  

• Colegiul de Ştiinţe ale Naturii “Emil Racoviţă”,  

• Liceul Vocaţional de Muzică Tudor Ciortea,  

• Şcoala Gimnazială nr. 8,  

• Şcoala Gimnazială “Prems”,  

• Palatul Copiilor şi Clubul Copiilor, 

• Grădiniţa “Heidi”. 



 
 

 

În calitate de reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților 

de învațamant mai sus menţionate am participat în mod frecvent la şedinţele Consiliilor de 

Administraţie (atunci când am fost convocată) precum şi la întâlniri ori de câte ori mi-a fost 

solicitată prezenţa:  

➢ Vizită şantier Corpul A Colegiul Naţional Unirea, februarie 2021. 

Rezultat: Corpul A a fost deschis cursurilor în anul şcolar 2021-2022 în urma 

diferitelor sesizări verbale făcute de subsemnata. 

Audienţe 

➢ o audienţă online privind accesul persoanelor cu dizabilităţi pe trecerile de pietoni din 

Braşov (ianuarie 2021);  

➢ 15 audienţe online (ianuarie – februarie 2021) privind modificarea HCL 363 din 31 

iulie 2020 concretizat în noul regulament al creşelor, respectiv HCL 223/22.04.2021;  

➢ 19 audienţe primărie privind diferite situaţii individuale precum vecinătatea, 

înăţământul local şi nu în ultimul rând situaţia Ski-ului alpin Corona; 

➢ am administrat un chestionar online cu privire la accesibilizarea locurilor de joacă. 

Chestionarul a avut aproximativ 400 de repondenţi; 

➢ Întâlniri şi discuţii punctuale pe problema dizabilităţilor cu asociaţia Light into Europe; 

➢ sesiuni de consultanţă telefonică cu diverşi cetăţeni, pentru probleme punctuale. 

Cauze/proiecte locale 

➢ Implicare activă în modificarea Regulamentului Creşelor ce fusese adoptat anterior 

mandatului subsemnatei prin HCL 363 din 31 iulie 2020. Prin HCL 223/22.04.2021 

acest regulament s-a modificat implementându-se astfel prevederile legii 185/2020 

pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 şi s-au stabilit 

criteriile de departajare la înscriere.  

➢ Implicare activă în proiectul “Fără lacăte pe curtea şcolii” concretizat în H.C.L. nr. 

417/29.07.2021 Totodată, ca o consecinţă a acestui proiect, s-a mai adoptat şi HCL 

418/29.07.2021 privind darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Braşov în vederea implementării proiectului Fără lacăte pe curtea şcolii; 

➢ Implicare activă în proiectul privind Regulamentul de protecţie a spaţiilor verzi, de 

organizare, dezvoltare şi întreţinere a acestora pe teritoriul Municipiului Braşov 

concretizat în H.C.L. nr. 468/19.08.2021; 

➢ Sesizarea nr. nr. 28776/17.03.2021 cod web 7D89 privind accesibilizarea trecerilor de 

pietoni de pe raza municipiului Braşov; 

➢ Sesizarea nr. 118695/04.11.2021 privin accesibilizarea locurilor de joacă; 
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➢ Diferite sesizări verbale cu privire la situaţia şantierului corpului A a Colegiului 

Naţional Unirea.  

 

Participarea la cursuri de perfectionare 

➢ Atelier “Cum abordăm interviurile directorilor de școli din perspectiva consilierului 

local” – am fost membru al juriului in comisiile de interviuri pentru de ocuparea 

posturilor de directori in scoli; 

➢ Curs - Instrumente juridice si notiuni utile consilierului local; 

Participări la alte sedinte/ dezbateri publice 

➢ Prezentă la şedinţa de buget cu subiectul „Cheltuieli suplimentare pentru invatamant”; 

➢ Prezentă la şedinţa de buget cu subiectul “Buget 2021_Politia Locala Brasov”; 

➢ Dezbatere publică având subiectul “ Bugetul Municipiului Brasov – 2021”; 

➢ participare la Forumul Oraselor Verzi; 

➢ Participare în calitate de membru al juriului - reprezentat al CL, la interviurile de 

ocupare a posturilor de directori în şcoli (perioada de referinţă 19.11.2021 – 

24.11.2021); 

➢ Sesiune analiză proiecte Bugetare Participativa. 

Calendarul şedinţelor Consiliului Local:  

Anul 2021 – Data şedinţei / tipul şedinţei 

Ianuarie 12.01.2021 şedinţă de îndată 

27.01.2021 şedinţă ordinară 
29.01.2021 şedinţă de îndată 

Februarie 24.02.2021 şedinţă ordinară 

Martie 05.03.2021 şedinţă de îndată 

12.03.2021 şedinţă de îndată 
25.03.2021 şedinţă ordinară 

Aprilie 22.04.2021 şedinţă ordinară 

Mai 06.05.2021 şedinţă de îndată 

18.05.2021 şedinţă extraordinară 

27.05.2021 şedinţă ordinară 

Iunie 17.06.2021 şedinţă extraordinară 

25.06.2021 şedinţă ordinară 

Iulie 20.07.2021 şedinţă extraordinară 

29.07.2021 şedinţă ordinară 

August 04.08.2021 şedinţă de îndată 

19.08.2021 şedinţă ordinară 

Septembrie 29.09.2021 şedinţă ordinară 

Octombrie 04.10.2021 sedinţă extraordinară 

15.10.2021 sedinţă extraordinară 



 
 

29.10.2021 şedinţă ordinară 

Noiembrie 05.11.2021 şedinţă de îndată 

19.11.2021 şedinţă de îndată 

22.11.2021 sedinţă de îndată 
22.11.2021 şedinţa ordinară 

Decembrie 08.12.2021 şedinţă de îndată 

17.12.2021 şedinţă ordinară 
23.12.2021 şedinţă extraordinară 

 

18.05.2021 şedinţă extraordinară 

Am prezidat şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 05 martie 2021 precum 

şi pe cea extraordinară din data de 18 mai 2021.  

Data          Consilier local,     

29.03.2022         Moraru Beatrice Mihaela                                                                                                                      
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