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Marius-Mihail Stoianovici
Consilier județean Alianța USRPLUS
Membru în Comisia-Administrația publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
Membru A.T.O.P.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului
Județean Brașov, aprobat prin HCJ 237/26.07.2018, și conform dispozițiilor art 51, pct. 4 din
Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, prezint principalele activități în calitate de consilier județean în Consiliul Județean
Brașov.
În perioada octombrie -31 decembrie 2020 mi-am desfășurat activitatea ca membru al Comisiei
de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti.

Raport activitate pentru ședințele de plen și comisia
de specialitate:
În aceeași perioadă am participat la ședințele de plen ale Consiliului Județean, acestea fiind
în număr de 3, în datele de:
 3 noiembrie 2020


27 noiembrie 2020

 17 decembrie 2020
Au fost adoptate 91 hotărîri, inclusiv cel de la capitolele Diverse.
Fiecare ședință de plen, exceptând cele de îndată, este precedată de ședințe de comisie.
Comisia numărul 5, din care fac parte, s-a reunit de 3 ori pentru:


a analiza toate proiectele de hotărâre propuse de inițiatori



a emite avizul consultativ prevăzut de lege pentru toate proiectele trimise spre
avizare

Pentru fiecare ședință de comisie am studiat proiectele de hotărâri, propuse și puse la
dispoziție de executiv, am solicitat detalii și explicații de la compartimentele de specialitate,
inclusiv secretarului general Maria Dumbrăveanu sau administratorului public, Daniel
Gligoraș, atunci când am considerat că se impune acest lucru.
Mi-am exprimat punctul de vedere pe fiecare din proiectele care au revenit comisiei noastre,
interpelând inclusiv președintele de comisie asupra algoritmului prin care ne sunt repartizate
aceste proiecte.
Am solicitat detalii cu privire la criteriile care au fost folosite în desemnarea persoanelor din
executiv în AGA la societățile în care Consiliul este acționar în locul consilierilor județeni,
cum se proceda anterior.
Am participat la toate ședințele recurente ale grupului de consilieri județeni din fiecare joi la
ora 18.3 sau de cîte ori a fost necesară întrunirea grupului..

Raport de activitate privind implicarea în proiecte
CJ Brasov :
Activitate în domeniul digitalizării CJ
Întrucât digitalizarea și transparerența administrației au fost puncte importante în programul
de candidatură, am solicitat executivului o întâlnire cu persoane responsabile de acest
subiect, respectiv directorul executiv adjunct Petru-Nechifor Moraru, fiindu-ne prezentată
soluția adoptată aflată în implementare printr-un program pe fonduri europene.
Am revenit la finele anului cu adresă scrisă prin care solicitam executivului CJ detalii
suplimentare vizavi de stadiul implementării și decontării proiectului.

Activitate în domeniul transportului de persoane
metropolitan și județean
Urmare a sesizărilor privind disfuncționalitățile din transportul județean, am solicitat o
întrevedere cu personalul de specialitate din executiv, obținând informații relevante de la
directorul Mihai Pascu, și coordonatorul Autorității de Transport Județean Persoane, Dorina
Alexandru.
Urmare a acestui demers, împreună cu colegul consilier Silviu-Ivan Nunwailer am luat parte
la ședințele comisiei de transport coordonate de vicepreședintele Șerban Tudorică.
În cadrul acestei întâlniri, am avut ocazia să susținem punctele de vedere exprimate de
cetățeni legate de nemulțumirile față de acest serviciu. Totodată, am putut propune, inclusiv
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președintelui ADI Transport, Dragoș David, soluții de armonizare a transportului RAT cu cel
județean, de introducere a unui tarif unitar și a utilizării unei aplicații electronice comune.
Am participat activ la întâlnirea cu firma angajată să efectueze studiul de mobilitate transport
județean necesar organizării licitației anul viitor, întâlnire în care am avut posibilitatea să
analizăm variantele de lucru pentru obținerea unei variante fezabile.
Am participat la întâlnirea cu transportatorii județeni actuali și cu ADI Transport, luând act de
problemele și nemulțumirile lor și informându-i totodată asupra condițiilor de participare la
licitația ce se va organiza în 2021.
Am încheiat întâlnirile din anul 2020 pe domeniul transport de persoane județean cu una
extrem de importantă, inițiată de colegul Silviu Nunwailer cu Primarul municipiului Brașov,
Allen Coliban, și cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean, Șerban Tudorică și Zoltan
Szenner, întâlnire la care a luat parte și președintele ADI Transport, Dragoș David.
Cu această ocazie am identificat punctele în care cele două administrații trebuie să
colaboreze pentru armonizarea transportului în zona metropolitană în beneficiul cetățenilor.
În fapt, s-a discutat despre amenajarea, la capetele de linii RAT, de autogări la care să se
oprească și cursele județene, precum și integrarea, într-o singură aplicație a rutelor și
programelor, a tuturor autobuzelor care vor fi dotate dotate cu sistem gps, aplicație benefică
atât locuitorilor, cât și turiștilor.

Activitate în domeniul combaterii violenței domestice
Pentru inițierea unui proiect de hotărâre legat de protejarea victimelor violenței domestice,
am avut întâlniri în vederea documentării cu privire la centrele existente, dar și a
modalităților concrete în care victimele pot obține ajutor de specialitate.
Am realizat, totodată, o schiță a unui posibil circuit al victimei, urmând să centralizăm nevoile
reale ale sistemului și să propunem eventuale soluții.

Activitate în domeniul ATOP
În ședința de plen din 17 decembrie 2020 am fost ales drept unul dintre cei 6 consilieri
județeni care urma să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov.
Propunerea candidaturii mele a fost precedată de un vot intern în grupul de consilieri
județeni USR PLUS, unde am întrunit un număr de 7 din cele 8 voturi exprimate.
În 23 decembrie 2020, în această calitate, dar și în cea de consilier județean - membru în
Comisia care se ocupă de respectarea drepturilor și libertățile cetățenești, am interpelat
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public comandantul IPJ Brașov legat de informațiile contradictorii apărute în spațiul public cu
privire la un caz de agresiune a unei tinere într-un supermarket din municipiu.
Am publicat ulterior răspunsul primit.
În 30 decembrie 2020 am participat la ședința de constituire a ATOP, fiind ales membru în
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului.

Cereri scrise în vederea obținerii informațiilor de la
conducerea și executivul Consiliului Județean
În data de 30 decembrie 2020, am transmis o cerere secretarului general prin care solicitam
- în baza art. 218 „accesul la informații” și art. 226 „transparența activității” din OG 57/2019
privind Codul administrativ - transmiterea documentelor privind încheierea contractului în
valoare de 1.579.939 lei pentru dezvoltarea sistemului informatic și implementarea fluxurilor
de lucru din cadrul instituției.
Am solicitat și o situație a implementării proiectului și a sumelor decontate.
Același lucru l-am solicitat pentru proiectul de 2.964.024 lei ce vizează digitalizarea unităților
medicale din subordinea CJ și a D.G.A.S.P.C.
În data de 31 decembrie 2020 am solicitat în scris Președintelui Consiliului Județean sprijin
în transmiterea unei adrese oficiale către fiecare UAT din județul Brașov pentru centralizarea
unei situații a persoanelor vârstnice singure, vulnerabile, care au nevoie de sprijin în această
perioadă. Aceste informații sunt necesare inițierii unei strategii la nivelul județului de
integrare a eforturilor serviciilor sociale din UAT-uri cu cele ale personalului din:
 DGASPC Brașov;
 furnizorilor privați de servicii sociale.
În acest sens, consider că s-ar putea realiza o mapare, funcție de informațiile primite, a
tuturor persoanelor vârstnice singure sau a celor suferind de afecțiuni cronice pentru a putea
interveni în ajutorul lor.
În perioada scurtă de mandat am colaborat eficient cu reprezentanți ai aparatului de
specialitate din Consiliul Județean Brașov și am susținut orice proiect și inițiativă pro Brașov
și județul Brașov, indiferent de inițiator.
*Numele meu a fost menționat în câteva articole apărute în mass-media brașoveană.

4

*Apariții mass-media
 https://bzb.ro/stire/cursa-de-brasov-suprapunerile-dintre-ratbv-si-operatorii-privatianalizate-de-consiliului-judetean-a157916
 https://www.monitorulexpres.ro/2020/12/27/politia-brasov-a-raspuns-la-interpelareaconsilierului-judetean-usr-plus-marius-stoianovici-legata-de-abuzul-comis-asupraunei-tinere-intr-un-hypermarket/
 https://brasovstiri.ro/noua-componenta-atop-brasov/
 https://transilvania365.ro/atop-brasov-are-in-componenta-15-membri-printre-ei-si-ojurnalista/
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