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Rad Lucian 
Consilier județean Alianța USRPLUS 
Președinte comisia 6-Relații internaționale și dezvoltare durabilă  

Raport activitate pentru ședințele de plen și comisia 

de specialitate: 

Ședința de plen din data de 03.11.2020 

 

• Vot pentru PHCJ privind componența comisiei de numărare a voturilor exprimate 

de către consilierii județeni prin vot secret pentru legislatura 2020-2024 

• Vot pentru alegerea vice-președinților CJ și a modului de organizare pentru 

comisiile de specialitate din cadrul CJ Brașov 

• Întrunirea comisiei 6 -Relații internaționale și dezvoltare durabilă în care au fost 

desemnați președintele, secretarul și membri comisiei. A fost semnat procesul 

verbal care a fost predat secretariatului general al CJ Brașov 

Ședința de plen din data de 27.11.2020 

 

• Studiul celor 50 proiecte de hotărâre de CJ propuse pe ordinea de zi 

• Ședința pe grupul consilierilor județeni USRPLUS despre amendamente care ar 

trebui propuse proiectelor de hotărâre, interpelări și decizie de vot pe cele 50 de 

proiecte propuse pe ordinea de zi 

• Convocarea comisiei 6 pentru raport de specialitate pentru 2 proiecte de pe 

ordinea de zi, discuții, vot și întocmirea raportului de specialitate și a procesului 

verbal 

• Vot în ședința de plen pentru proiectele de pe ordinea de zi 
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Ședința de plen din data de 17.12.2020 

• Studiul celor 31 de proiecte de hotărâre de CJ propuse pe ordinea de zi 

• Ședința pe grupul consilierilor județeni USRPLUS despre amendamente care ar 

trebui propuse proiectelor de hotărâre, interpelări și decizie de vot pe cele 31 de 

proiecte propuse pe ordinea de zi.  

• Argumentarea intenției de vot  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru  

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzată din județele 

Sibiu și Brașov 2014-2020” având în vedere observațiile dlui Cristea dar și al 

aspectului politic 

• Convocarea membrilor comisiei 6 împreună cu specialisti din cadrul aparatului de 

funcționare a CJ prin dl Nechifor pentru proiectul privind aprobarea studiului de 

fezabilitate pentru  „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzată din județele Sibiu și Brașov 2014-2020” care a explicat proiectul, motivele 

pentru care s-a întârziat depunerea proiectului în timp util, aplicabilitatea acestuia 

și importanța finalizării acestuia pentru cetățenii din zonele de aplicabilitate a 

acestui proiect precum și a dnei Szasz Alina care a adus explicații despre proiectul 

„People and Planet: Common destiny din cadrul programului DEAR, implementarea 

acestuia și stadiul altor proiecte privind dezvoltarea durabilă (3T) 

• Convocarea comisiei 6 pentru raport de specialitate pentru 4 proiecte de pe 

ordinea de zi, discuții, vot și întocmirea raportului de specialitate și a procesului 

verbal 

• Vot în ședința de plen pentru proiectele de pe ordinea de zi 

 

Raport de activitate privind implicarea în proiecte de 

implementat propuse CJ Brasov : 

Combaterea violenței domestice 

Context: la nivelul municipiului Brașov există trei noi facilități, aprobate de către consiliul 

local, care vin în sprijinul victimelor violenței domestice. La nivelul județului Brașov 

există o locuință protejată care are 6 locuri, insuficient , având în vedere că numărul 

cazurilor în județ este mult mai mare decât la nivel de municipiu. 

Acțiuni: 

• Participare activă la discuțiile grupului de lucru Rețeaua pentru combaterea 

violenței domestice, împreună cu ONG-uri de profil, reprezentanți ai DAS, DSAM, 

IJP Brașov, specialiști din cadrul aparatului de funcționare a CJ 

• Întâlnire de lucru cu directorul executiv al DSAM ,dna Văsioiu și cu directorul 

DGASPC, dna Gârbacea în care am cerut un raport de activitate și evidența a 



3 

cazurilor de violență domestică la nivelul județului Brașov pentru anul 2020, 

regulamentul de organizare și funcționare  a echipei intersectoriale Brașov și 

editarea unui draft de protocol care să fie asumat de către DGASPC împreună cu 

DAS urile din județ pentru a avea un plan comun de intervenție și evidență a 

cazurilor de violență domestică, a cazurilor sociale și a copiilor care au renunțat la 

școală. 

• Discuție cu psihologi în domeniul violenței domestice pentru a cauta soluții la ceea 

ce se întâmplă pe teren. Concluzia este că nu avem specialiști în domeniul 

asistenței pentru agresor și soluția pe termen scurt este externalizarea serviciilor 

către privat. Pe termen lung, CJ trebuie sa asigure cursuri de perfecționare a 

asistentilor sociali si psihologilor pentru asistenta agresorului, acesta fiind alt 

proiect care trebuie sa fie propus spre aprobare consiliului județean sub incidența 

HG 797 /2017 care prevede obligativitatea asigurarii acestor servicii. 

 

Dezvoltare durabilă 

Context: implementarea indicatorilor de dezvoltare durabilă la nivel local pentru 

administrare responsabila și sustenabilă a resurselor județului Brașov 

Acțiuni: 

• Crearea unui grup de lucru din care fac parte functionari din cadrul aparatului de 

specialitate a CJ, consultanti, consilieri judeteni, pentru a implementa indicatorii 

de dezvoltare durabilă la nivelul județului Brașov, pentru updatarea strategiei de 

dezvoltare durabilă a județului Brașov ținând cont de indicatorii de DD 

• Sedință de lucru pe domeniul digitalizare turism, despre posibilitatea digitalizării 

turismului prin proiecte dezvoltate de CJ în colaborare cu antreprenorii cu 

experiență în domeniu, despre problemele turismului și lipsa infrastructurii digitale 

pentru a avea o bază de date pe care antreprenorii brașoveni să o poată folosi 

pentru a-și dezvolta serviciile turistice. 

Gestionarea deșeurilor 

Context: este cel mai mare și important proiect al CJ Brașov, proiect care are nevoie de 

implementare rapida si implicarea tuturor celor care pot duce la indeplinire acest proiect. 

Acțiuni: 

• Studiul PJGD (Plan Județean de Gestionare a deșeurilor) realizat de către EPMC  

• Participare în grupul de lucru privind editarea și modificarea PJGD, conform 

modificărilor cerute de APM și ADI, studiul formei finale a PJGD 

• Ședință de lucru cu APM, ADI, EPMC și autoritățile direct interesate de SMID  
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Noul spital de neuro-psihiatrie al județului Brașov 

Context: spitalele din Brașov cu această specializare functionează în spații inchiriate, 

neadecvate funcționării ca spital de neuro-psihiatrie, în mai multe corpuri împrăștiate în 

jurul municipiului.  

Acțiuni: 

• Grup de lucru din care fac parte doctori, consilieri judeteni, consilieri locali, 

specialisti in atragere fonduri europene, ONG uri de profil 

• Sedință de lucru în  care s-a discutat despre ce înseamnă acest proiect, care sunt 

etapele proiectului, cu ce ne vom confrunta, atragerea fondurilor europene 

• Referatul de necesitate este pregătit, am discutat despre posibilele locații pentru 

noul spital, am avut discuții despre plasarea acestuia  

• Proiectul noului spital este pregătit, avem nevoie de un arhitect care să pună in 

format tehnic ideea acestui spital 

• Am discutat despre nr min de paturi necesar pentru a ingloba necesarul tuturor 

secțiilor de neuro-psihiatrie și despre aparatura necesară 

 

 

Invest în Brașov 

Context: dezvoltarea durabilă și competitivă într-o regiune în plina dezvoltare economico-

socială necesită un plan de investiții bazat pe nevoile economice și sociale și pe 

dezvoltarea unor programe pentru îmbunătățirea calitătii vieții și a infrastructurii locale  

Acțiuni: 

• Grup de lucru în care s-a discutat despre importanța acestui proiect, nevoia de 

investitii străine directe (ISD) care au scăzut cu 14% în judetul Brașov, despre 

nevoia de transparență și vizibilitate din partea institutiilor publice, reglementări 

și asistență pentru investitori, crearea unei infrastructuri specializate pentru ISD, 

realizarea unei platforme online pentru investițiile strategice, atragerea 

personalului calificat pentru investitori, crearea centrelor de excelență în 

colaborare cu AJOFM  

Protecția animalelor 

Context: ca urmare a OUG 175/2020 completare a legii 205/2004 pentru protecția 

animalelor, prin care se prevede împuternicirea consiliilor județene de a face un 

management eficient al animalelor cu și fără stăpân, a apărut nevoia unui departament la 

nivel județean care să se ocupe de rezolvarea acestei probleme. 
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Acțiuni: 

• Grup de lucru din care fac parte câte un reprezentant al ONGurilor din Brasov, 

specialisti in legislatie  

• Sedință de lucru cu specialisti din aparatul de functionare al CJ Brasov< in casre s-a 

discutat despre posibilitatea de externalizare a acestor servicii pe termen scurt iar 

pe termen lung atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru crearea unui 

adapost conform OUG care să permită functionarea cu personal calificat și 

asigurarea unor condiții propice funcționării 

• Sedință de lucru cu specialisti de la nivelul altor consilii judetene din tara,  în care 

am stabilit termenii de organizare și funcționare a acestui serviciu și colaborarea 

între consiliile județene pe acest topic 

• Sedință de lucru împreună cu ONG urile din Brașov pe tema posibilităților de 

preluare și asumare a acestui serviciu, pe termen scurt (3 ani), despre problemele 

lor în relatia cu autoritățile locale, managementul sanctuarului de urși și găsirea 

unor soluții aplicabile la nivel inter-județean 

• Implementarea unui proiect prin care să se realizeze, la nivel județean, 

recensământul animalelor cu și fără stăpân, microciparea și înregistrare în baza 

naționala RECS, sterilizare gratuită din poartă în poartă, programe de informare în 

mediul rural pentru respectarea prevederilor legii 205/2004 

 

 

 

 

 


