Mihai-Ciprian Iftime
Consilier local al municipiului Brașov

Raport de activitate pe anul 2021

În cursul anului 2021, in calitate de consilier local am participat la 23 din cele 25 de ședințe (ordinare,
extraordinare sau de îndată) ale Consiliului Local al Municipiului Brașov convocate in cursul anului 2021.
Totodata, am participat, în vederea avizării proiectelor de hotărâre, la ședințele comisiilor de specialitate din
care fac parte, respectiv:
Comisia 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, unde sunt presedinte de
comisie
Comisia nr. 1: Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi
privat al municipiului Braşov.– membru comisie
Comisia nr. 7: Comisia 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.
In calitate de președinte al Comisiei 6, fac parte din Comisia de analiza a cererilor de modificare a contractelor
de închiriere privind spațiile cu destinatie de locuințe și a celor cu alta destinație date in administrarea Rial
conf HCL 497/2020 . In cursul anului 2021 am participat la sediul RIAL S.R.L. Brasov la 5 sedinte.
In sedința de Consiliu Local din 13.11.2020 am fost desemnat, alaturi de dl consilier Vieriu Costel,
reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților RIAL S.R.L., calitate în care am
reprezentat interesele Municipiului Brașov într-un numar de 13 sedinte de adunare generala in cursul anului
2021. Hotararile adoptate se regasesc pe site-ul www.rialbv.ro la sectiunea informatii de interes
public/hotarari ale A.G.A. Atat eu, cat si dl. Vieriu am sustinut constant in sedintele de adunare generala
necesitatea valorificarii prin inchiriere a patrimoniului imobiliar administrat de RIAL S.R.L. prin metoda licitatiei
publice precum si accelerarea procedurilor de intabulare pe numele municipiului Brasov a imobilelor aflate in
administrarea acestei societati.
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