Raport de activitate CJ Brașov
10.01.2021

Emanuel Dobrinoiu
Consilier județean Alianța USRPLUS
Secretar comisia 4-Invatamant, Cercetare, Cultura si culte
Perioada raportata: 21.10.2020-31.12.2020

Am fost ales lider al grupului de catre colegii consilieri ai Aliantei USR PLUS

In aceasta perioda, de cand am depus juramantul pentru functia de consilier
judetean, in scopul exercitarii mandatului cu care am fost investit am desfasurat
mai multe tipuri de activitati: - sedinte de plen, sedinte de comisie, audiente,
cereri pentru a afla informatii din cadrul Consiliului Judetean, cereri de informatii
de la alte institutii, sedinte interne in grupul de consilieri, intalniri cu partenerii
de la PNL pentru discutii privind proiecte de hotarare.

1. Sedintele de plen.
21.10.2020 - sedinta extraordinara pentru constituirea Consiliului
Judetean Brasov
3.11.2020 – sedinta pentru alegerea vicepresedintilor si a comisiilor de
specialitate
27.11.2020 – sedinta ordinara
17.12.2020 – sedinta ordinara
2. Sedinte de comisie
Inainte de fiecare sedinta de plen, cu studierea in prealabil a materialelor, am
participat la sedintele comisiei nr 4. Acestea au fost in numar de 3.
3.11.2020 – sedinta pentru alegerea presedintelui si secretarului de
comisie

25.11.2020 – am luat in discutie un nr de 10 proiecte.
Pentru proiectul cu nr.11 referitor scutirea de taxa de scolarizare pentru
cursantii Scolii Populare de Arte si Meserii Tiberiu Breticeanu, la sugestia colegului
Codrut Bucur, am reusit sa introducem un amendament prin care vor beneficia de
scutirea taxei de scolarizare in cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii Tiberiu
Breticeanu si cursantii din anul terminal si transparenta in publicarea conditiilor
pentru obtinerea acestei scutiri (publicarea pe site-ul institutiei si la avizier).
15.11.2020 - am luat in discutie un nr de 6 proiecte.
3. Audiente
Am avut o intalnire cu doamna Ioana Dudita reprezentanta Asociatiei
„Iubeste si daruieste” care mi-a semnalat cateva probleme pe care le-a intampinat
in proiecte desfasurate impreuna cu DGASPC Brasov. In acest sens in perioda
urmatoare urmeaza sa am o intalnire la DGASPC Brasov pentru clarificarea situatiei
si gasirea de solutii.
Am infiintat, impreuna cu colegii consilieri, un birou on-line de audiente si
consultari cu cetatenii. Detalii aici: (1) Consilieri Județeni USR PLUS Brașov | Facebook
Am contactat o serie de ONG-uri care activeaza in domeniul educatiei si
protectiei copilului urmand ca in perioada urmatoare sa organizez o intalnire in
format online cu acestia pentru a cauta impreuna solutii pentru scaderea ratei
abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii.
4. Am cerut informatii legate de dotarile spitalelor (cererea nr.
18544/13.11.2020) si ATOP ( cererea nr. 18261/10.11.2020)
5. Am cerut informatii de la ISJ Brasov privitor la starea actuala a
abandonului scolar si actiunile ISJ pentru reducerea acestuia.
6. Sedintele interne ale consilierilor s-au desfasurat in mod recurent in
fiecare joi la ora 18:30 si de fiecare data cand a fost nevoie.
7. Am avut mai multe intalniri cu partenerii din PNL, inainte de fiecare
sedinta de plen.
8. Ca lider de grup am incercat sa duc decizieile grupului cat mai clar si totodata
diplomatic in discutiile cu partenerii de guvernare pentru ca impreuna sa luam decizii care
sa duca la cresterea nivelului de trai al locuitorilor judetului Brasov.

Emanuel Dobrinoiu
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