
 
 

 

CRICAN Cezar-Alexandru 

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brașov 

Raport de activitate aferent anului 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) 

În pe parcursul anului calendaristic 2021 am participat la toate ședințele 
ordinare, extraordinare și de îndată ale Consiliului Local, din  precum și la toate 
ședințele comisiilor din care fac parte, respectiv:  

Comisia (nr. 4) pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, educative, sportive 
pentru muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, 
sănătate şi protecţie socială. 

Comisia (nr. 7) de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme 
internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori 
persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare 
intercomunitară. 

Participarea la ședința de consiliu și la cea de comisie presupune parcurgerea 
tuturor documentelor atașate fiecărui Proiect de Hotărâre de Consiliu Local (PHCL), 
documentare pe care am făcut-o corespunzător pentru a putea transmite propunerile de 
modificări pe care le-am transmis, cât și pentru a putea avea un vot informat.  

Mai jos, lista ședințelor din anul 2021: 

Nr. 
crt. 

Şedinţe de Consiliu Local Nr. de pct. 
aflate pe 
ord. de zi 

Puncte 
suplimentare 

1. şedinţă de îndată 12.01.2021 2 - 
2. şedinţă ordinară 27.01.2021 62 6 
3. şedinţă de îndată 29.01.2021 1 - 
4. şedinţă ordinară 24.02.2021 74 2 
5. şedinţă de îndată 05.03.2021 1 - 
6. şedinţă de îndată 12.03.2021 3 - 
7. şedinţă ordinară 25.03.2021 63 4 
8. şedinţă ordinară 22.04.2021 48 3 
9. şedinţă de îndată 06.05.2021 2 - 
10. şedinţă extraordinară 18.05.2021 2 1 
11. şedinţă ordinară 27.05.2021 57 2 



 
 

 

De asemenea, în calitate de Consilier Local, sunt reprezentant al instituției în 
Consiliile de Administrație (CA) ale următoarelor unități de învățământ: 

Colegiul de Ştiinţe ale Naturii ”Emil Racoviţă” Braşov 

Scoala Gimnazială nr. 19 Brasov  

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Braşov 

Prezența mea în ședințele CA-urilor a fost intermitentă, absentând când nu m-am 
putut elibera de la lucru, când nu am fost în localitate sau când s-au suprapus cu ședințe 
de Consiliu Local sau ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Sunt unul dintre cei trei membri ai Consiliului Local în Comisia Mixtă pentru 
înființarea ariei protejate Brassovia, întâlnirile acestei comisii se țin săptămânal, dar 
prezența mea în ședințe a fost mai degrabă ocazionala, în principal din cauza programului 
de lucru din plan personal. 

În data de 22 ianuarie 2021 am participat la întâlnirea grupului de lucru pentru 
dezvoltarea infrastructurii de biciclete (transport alternativ) în județul Brașov. Grupul, 
botezat informal BikeNet a continuat să existe și să se întâlnească in medie de două ori pe 
luna, eu participând ocazional, tot din cauza conflictelor cu programul personal. 

12. şedinţă extraordinară 17.06.2021 10 4 
13. şedinţă ordinară 25.06.2021 39 11 
14. şedinţă extraordinară 20.07.2021 4 6 
15. şedinţă ordinară 29.07.2021 63 3 
16. şedinţă de îndată 04.08.2021 1 - 
17. şedinţă ordinară 19.08.2021 43 3 
18. şedinţă ordinară 29.09.2021 65 10 
19. şedinţă extraordinară 04.10.2021 1 - 
20. şedinţă extraordinară 15.10.2021 1 - 
21. şedinţă ordinară 29.10.2021 74 3 
22. şedinţă de îndată 05.11.2021 1 - 
23. şedinţă de îndată 19.11.2021 1 - 
24. şedinţă de îndată 22.11.2021 1 - 
25. şedinţă ordinară 22.11.2021 42 7 
26. şedinţă de îndată 08.12.2021 2 - 
27. şedinţă ordinară 17.12.2021 87 15 
28. şedinţă extraordinară 23.12.2021 1 4 



 
 

În date de 2 iunie 2021 am participat la lucările Comisiei Mixte Brassovia, întreaga 
zi, pentru a defini Viziunea, Misiunea si Obiectivele viitoarei Arii Protejate. 

În data de 4 iunie 2021 am promovat și participat la Masa Critică, un eveniment 
dedicat promovării beneficiilor și încurajării mersului cu bicicleta în Municipiul Brașov. 

Am ajutat la organizarea Forumului Orașelor Verzi, pe partea de activități velo, 
organizând alături de Asociația Tot Mai Verde, evenimentul Parada Bicicletelor – la care 
au participat peste 500 de biciclisti. 

Am participat la conferința Forumul Orașelor Verzi, în toate cele 3 zile pline de 
evenimente. 

Pe 30 septembrie 2021 am participat la dezbaterea publica privind proiectele 
Traseul 1 și Traseul 2 (de infrastructura de biciclete).  

Fac parte din grupul de lucru al proiectului Calea Verde, care se ocupă de oferirea 
de informații, observații și feedback în procesul de realizare a “Coloanei vertebrale” a 
infrastructurii velo în Municipiul Brașov. În această calitate, am participat la întâlnirile la 
care am fost solicitat și am oferit feedback în urma prezentării „Concept Design”-ului.  

De asemenea, am participat la prezentarea proiectului Masterplanul Velo, marti 17 
noiembrie 2021, în urma căreia am formulat întrebări și sugestii. Din păcate, nu am putut 
participa. 

Pe parcursul anului 2021 am transmis 8 sesizări Primăriei, folosind aplicația 
MyBrasovCity, toate rezolvate.  

În urma unor sesizări ale funcționarilor din primărie, am avut discuții cu 
conducătorul departamentului de Spații Verzi, în care le-am prezentat tipul de suporturi 
de bicicletă care ar trebui montate în Municipiu Brașov, în acord cu legea 250/2019, 
pentru a preveni situația în care ar monta suporturi neconforme și a fi nevoiți la foarte 
scurt timp după să le schimbe.  

Am făcut și o cerere formală către Primărie, să accesibilizeze pasajul dintre Gara 
Brașov și Parcul Spotriv (Tractoru) pentru biciclete și persoane cu dizabilități. Din păcate, 
a reieșit că situația juridică a terenurilor și, deci, a responsabilității accesibilizării este 
incertă, în special din cauza proiectului de modernizare a gării, care se află în desfășurare. 

 

Brașov 31.03.2022    CRICAN Cezar-Alexandru 
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