
                                                                                                                                  
 

Agache Aurel Dionisie - Raport individual în calitate de consilier 
județean în cadrul Consiliului Județean Brașov pentru 

perioada octombrie 2020 - decembrie 2020 

- La data de 21 octombrie 2020 am depus jurământul conform prevederilor din Codul Administrativ. 

 

- În cursul perioadei 1 octombrie 2020 -  3 noiembrie 2020, alături de cei 7 colegi din Consiliul Județean, am stabilit 

în ședințe interne și am votat la data de 03 noiembrie 2020 poziționarea și rolurile noastre în activitatea specifică 

comisiilor de specialitate, precum  și sprijinul pentru colegul nostru pentru funcția de vicepreședinte a Consiliului 

Județean Brașov. 

-  În calitate de secretar al Comisiei nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, mi-am îndeplinit obligațiile prevăzute de Codul Administrativ 

pentru ședințele din această comisie avute la data de 25 noiembrie 2020 și  la data de 16 decembrie 2020. 

 



- Am participat la toate ședințele din plenul Consiliului Județean Brașov:  

21.10.2020 - Ședința de constituire a Consiliului Județean Brașov. 

03.11.2020 - Ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov . 

27.11.2020 - Ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov . 

17.12.2020 - Ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov . 

Pentru toate ședințele materialele aflate pe ordinea de zi au fost studiate în mod temeinic 

- Dintre inițiativele executate conform prerogativelor precizate de Codul Adminsitrativ, amintesc: 

-  solicitarea de a fi accesate, în format electronic pe dispozitiv de stocare, (spre beneficiul întregului grup de consilieri 

județeni) a  tuturor proiectelor de hotărâre împreună cu toate materialele care au stat la fundamentarea acestora 

(referate de specialitate, cereri, alte documente) care au fost trimise spre analiză către legislativul Consiliului 

Județean Brașov în perioada 05 iunie 2016 – 20 octombrie 2020. - Ultimul termen de îndeplinire agreat: 15 ianuarie 

2021. 

 



 

-  Lista completă (format tabelar) cu toate hotărârile de Consiliu Județean emise în perioada 05 iunie 2016 – 20 

octombrie 2020 în format editabil (doc. sau xls.):  a fost publicată și este accesibilă publicului larg pe pagina de web 

a instituției ( https://site.judbrasov.ro/page_Monitorul%20Oficial_707.html ) și în acest moment au fost 

actualizate inclusiv cu hotărârile adoptate la ultima ședință din data de 17 decembrie 2020). 

 

- interpelare în timpul ședinței din data 27 noiembrie 2020 având ca obiect lămurirea unor cheltuieli (achiziții 

publice) ale acestei instituții publice. 

 

 

 

 

 

https://site.judbrasov.ro/page_Monitorul%20Oficial_707.html


- Adrese către DSP Brașov și primăria UAT Vulcan cu privire la situația semnalată către subsemnatul de către 3 

cetățeni din satul colonia 1 Mai cu privire la deversări ilegale  de ape menajere pe teritoriul acestui sat. 

 

 
 

- Vizită la fața locului (sat Colonia 1 mai) și discuții cu cetățenii afectați de problematica sus – menționată. 

A venit răspunsul de la DSP Brașov, primarul comunei Vulcan s-a deplasat la fața locului, urmează audiență la primar 

alături de cetățeni și urmează să fac presiuni în cadrul audienței pentru rezolvarea acestei problematici și pentru ca 

la nivelul comunei să se aplice un plan concret pentru ca UAT-ul să acceseze fonduri pentru construirea unei rețele 

de apă uzată. 

- crearea a două proiecte de CJ cu privire la organizarea A.T.O.P. – proiecte complete care din motive obiective nu 

au putut din puse pe ordinea de zi a Consiliului județean Brașov 

Cele două proiecte au însumat aproximativ 2 zile de cercetare și 5 ore de muncă de redactare și editare. 

  



În perioada de timp sus menționată, în special în luna decembrie 2020, foarte multe ore au fost destinate studiului 

și analizei în ceea ce privește 2 proiecte de investiții în infrastructură în care Consiliul Județean Brașov este parte, 

proiecte care privesc SMID și infrastructura de apă potabilă și apă uzată, unde am beneficiat de consultanța avizată 

a specialiștilor din USR Brașov. 

 

10 ianuarie 2020 
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