
                                                                                               
 

Raport de activitate pentru anul 2020 
Consilier judetean Ivan-Nunvailer Silviu 
(perioda 21.Octombrie.2020 - 31.Decembrie.2020) 
 
Subsemnatul Ivan-Nunvailer Silviu, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Brasov, 
ales in urma alegerilor locale din data de 27.Septembrie.2020, din partea Aliantei USR PLUS, in 
conformitate cu prevederile codului administrativ, prezint raportul de activitate pentru perioda 
21.Octombrie.2020 - 31.Decembrie.2020. 
 
In calitate de consilier judetean si președinte al comisiei de specialitate nr. 8 din cadrul 
Consiliului Județean Brașov - pentru sport, tineret, turism si servicii, protectia mediului, probleme 
ecologice si silvicultura, in perioada mentionata am participat la: 
 

● 1 sedinta de constituire a Consiliului Judetean Brasov (prezent fizic) 

● 3 sedinte de plen ale Consiliului Judetean Brasov (2 prezent fizic si 1 online). Am propus 
doua amendamente la regulametul de transport judetean privind valabilitatea 
regulamentului si a caietului de sarcini, care au fost adoptate. 

● 3 sedinte ale comisiei de specialitate nr 8, pe care le-am convocat si condus (prezent 
fizic) 

● 5 intalniri ale grupului de lucru din cadrul CJ pe proiectul ThreeT (4 online pe platforma 
Zoom si una la sediul CJ) 

● 5 intalniri fizice pentru elaborarea noului regulament de transport public judetean de 
persoane (4 la sediul CJ si una la Primaria Brasov cu Primarul Mun Brasov) 

● 1 intalnire pentru stabilirea planului de actiune si infiintarea comisiei mixte in cadrul CL 
Brasov pentru realizarea Parcului Natural Brassovia (prezent online) 

● 1 conferinta lansare proiect ANANP in Padurea Bogatii (prezent fizic)  

● 1 intalnire la sediul CJ pentru a vedea stadiul de implementare al proiectului de 
digitalizare administrativa derulat de CJ Brasov (prezent fizic)  

● 1 intalnire cu aparatul administrativ al CJ Brasov pentru optimizarea modului in care sunt 
organizate si transmise sedintele de plen ce se desfasoara online (prezent fizic) 

● 1 intalnire cu Viceprimar Mun. Brasov pentru armonizarea regulamentului de transport 
public metropolitan si organizarea online a sedintelor de plen ale CJ Brasov (prezent fizic) 

 



 

● 2 dezbateri online organizate de Primaria Mun. Brasov - pentru finantarea cluburilor 
sportive si calitatea aerului  (prezent online) 

● 1 intalnire privind digitalizarea turismului la nivel municipal si judetean (prezent online) 

● 1 intalnire cu reprezentati ai Primariei Mun. Brasov, CJ Brasov, AMB, ADDJB pentru 
stabilirea unei strategii comune de promovare turistica si infiintarea unei OMD la nivel 
judetean (prezent online) 

 
Aceste intalniri sunt prezentate detaliat in tabelul din Anexa 1.  

 
In acesta perioada, am facut 4 solicitari scrise catre Consiliul Judetean prin care am cerut: 

1. Informatii despre asociatiile, societatile comerciale, institutiile publice, regii autonome in 
care CJ Brasov este stakeholder si rapoartele de activitate ale acestora pe ultimii 2 ani. 

2. Documentatile necesare pentru instituirea de arii naturale protejate de interes judetean. 

3. Contractul ce sta la baza realizarii studiului de mobilitate/trafic derulat de CJ Brasov. 

4. Modul de functionare al pationarului de la Baza sportiva Olimpia in perioda iernii. 

 
Pentru a comunica cu cetatenii si a transparentiza activitatea mea in cadrul Consiliului Judetean 
Brasov, am facut 18 postari pe pagina de politician pe reteua de socializare in Facebook, in 
care am detaliat intalnirile si propunerile pe care le-am avut in calitate de consilier.  
 
Tot in aceasta perioada, am alocat un timp considerabil studierii legislatiei in vigoare, a 
proiectelor de hotarari care au fost pe ordinea de zi a celor 3 sedinte de plen ale CJ Brasov, a 
diverse legi si rapoarte de care am nevoie in desfasurarea activitatii de consilier.  
 
Am participat deasemenea la mai multe seminarii de instruire privind modul de organizare al 
administratiei publice si desfasurare achizitiilor, sustinute atat de colegi din USR la nivel 
national, cat si de reprezentati ai societatii civile (Funky Citizens, EFOR)  
 
Cu o singura exceptie, am participat la toate intalnirile saptamanale a grupului de consilieri 
judeteni USR PLUS ce s-au desfasurat in acesta perioda pe platforma Zoom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa 1.  
 
Eveniment Data Descriere 

Octombrie 2020   

Sedinta de constituire CJ Brasov 21.10.2020 Depunere juramant 

Noiembrie 2020   

Sedinta extraordinara CJ Brasov 03.11.2020 Alegere vicepresedinti + Comisii 

Zoom ThreeT cu APDT Timis - 
Dezvoltarea integrata a turismului 
de-a lungul apelor din destinatie 04.11.2020 APDT Timis (Delia Barbu) + CJ Sibiu (Simina Manea) 

Zoom ThreeT cu APM Brasov 10.11.2020 
Mirela Moisa - Biodiversitate si Adriana Zara - 
Reglementari 

Conferinta deschidere proiect 
ANANP Padurea Bogata 10.11.2020 

Prezent fizic, cu Mihai Orleanu. Invitati Catalin Turbatu, 
Alina Frim, Adi Croitoru - presedinta ANANP 

Zoom Brassovia cu Mihai, Daniel, 
Marian, Florin Stoican 19.11.2020 

Prima sedinta pentru stabilire plan actiune si infiintare 
comisie mixta in CL Brasov pentru PN Brassovia 

Solicitare CJ 19.11.2020 
1. In ce asociatii si societati comerciale e membra CJ 
Brasov 

Solicitare CJ 19.11.2020 
2. Ce documentatii sunt necesare pentru instituire arii 
naturale protejate de interes judetean 

Discutii pe amendamentele propuse 
de noi la Regulametul de Transport 
Judetean la sediul CJ 24.11.2020 

Discutie cu Szenner Zoltan, Serban Todorica, Maria 
Dumbraveanu si Alina Szas 

Sedinta Comisiei 8 la sediul CJ 25.11.2020 Amendamente regulament transport judetean 

Dezbatere Zoom organizata de 
Primaria Mun. Brasov 25.11.2020 "Soluții pentru cluburile sportive de juniori și seniori" 

Discutie la sediul CJ despre proiectul 
ThreeT 26.11.2020 Discutie cu Zoli, Alina Szasz, Bogdan Bart 

Sedinta de plen a CJ Brasov 27.11.2020 

Zoom. Am sustinut si adoptat amendamentele la 
regulametul de transport judetean privind valabilitatea 
regulamentului si a caietului de sarcini - 31.12.2021 

Decembrie 2020   

Solicitare CJ 03.12.2020 Contract studiu mobilitate/trafic 

Solicitare CJ 03.12.2020 
Functionare patinoar Olimpia pe perioada iernii si masuri 
SARS-Cov-2 

Discutie la sediul CJ despre proiect 
Digitalizare POCA 8.12.2020 

cu Pentru Nechifor, Szenner Zoltan, Marius Stoianovici si 
Mihaita Craciun 

Discutie la sediul CJ despre 
Regulamentul de transport public 
judetean 9.12.2020 

cu Mihai Pascu, Dorina Alexandru, Marius Stoianovici si 
Alina Szasz 
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Intalnire Grup lucru Transport 
judetean la sediul CJ 14.12.2020 

cu Serban Todorica, Dragos David, Mihai Pascu, Dorina 
Alexandru, Marius Stoianovici si Alina Szasz 

Intalnire Laura Halmaghi - 
organizarea si difuzarea online a 
sedintelor de plen 14.12.2020 Cu Laura Halmaghi si Manu Dobrinoiu 

Intalnire cu Flavia Boghiu - transport 
metropolitan si organizarea online a 
sedintelor de plen 14.12.2020 La Primaria Brasov 

Zoom EUKI 5th Call in cadrul 
proiectului ThreeT 15.12.2020 

Call finantare EUKI cu Alina Szasz si partenerii din 
Ungaria si Italia 

Intalnire Grup lucru Transport 
judetean la sediul CJ 16.12.2020 cu Consultant studiu de trafic 

Sedinta Comisiei 8 a CJ Brasov 16.12.2020 la sediul CJ 

Dezbatere pe calitatea aerului 
Primaria Brasov 16.12.2020 participare pe Zoom 

Sedinta de plen a CJ Brasov 17.12.2020 la Aula Universitatii Transilvania 

Zoom Digitalizare turism judetean 17.12.2020 
cu Alina Szasz, Mihai Orleanu, Lucian Rad, Tudor - 
Mandala Journeys si Iulian Pufu - unde mergem 

Zoom EUKI 5th Call in cadrul 
proiectului ThreeT 18.12.2020 

Call finantare EUKI cu Alina Szasz si partenerii din 
Ungaria si Italia 

Intalnire Grup lucru Transport 
judetean la sediul CJ 21.12.2020 cu operatorii de transport 

Zoom organizat de Bogdan Bart 
pentru stabilirea unei strategii 
comune de Municipiu+Judet de 
promovare turistica si infiintarea unei 
OMD la nivel judetean sau 
revitalizarea APDT 23.12.2020 

cu Szenner Zoltan, Alina Szasz, Bogdan Bart, Alina 
Nicoara (AMB), Luciana Gliga (ADDJB), Andrei Blumer, 
Mihai Orleanu, Mihai Dragomir, Breasla Carciumarilor 

Intalnire Grup lucru Transport cu 
Primarul Brasovului 23.12.2020 

cu Allen Coliban, Serban Todorica, Szenner Zoltan, 
Marius Stoianovici, Dragos David 


