Raport de activitate C.J. Brașov
perioada 03.11.2020 - 10.01.2021

Szenner Zoltan
Consilier județean Alianța USR - PLUS
Vicepreședinte Consiliul Județean Brașov
Subsemnatul Szenner Zoltan Huba, in calitate de Vicepreședinte ales in cadrul
ședinței Consiliului Judetean Brasov din data de 03.11.2020, prezint urmatorul raport
de activitate:
În baza dispoziției Președintelui Consiliului Județean, în conformitate cu
art.191, alin.(7) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, mi-a fost delegată exercitarea atribuțiilor de coordonare a
activităților:
1. Direcției Management Proiecte – care include:
- Serviciul învățământ, cultură, turism, sport și relații externe
- Compartimentul implementare proiecte
- Unitatea de implementare a proiectului Sistemului de management integrat al
deșeurilor, județul Brașov
. Direcției Arhitect Șef – care include:
- Serviciul Autorizatii, avize si disciplina in construcții
- Biroul Urbanism si amenajarea teritoriului
- Compartiment protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Brașov.
3. De asemenea mi-a fost delegată exercitarea atribuțiilor de coordonare a
următoarelor instituții culturale și de utilitate publică de interes județean:

- Biblioteca Județeană ,,George Barițiu”,
- Muzeul Județean de Istorie Brașov,
- Muzeul de Artă Brașov,
- Muzeul de Etnografie Brașov,
- Muzeul ,,Casa Mureșenilor“ Brașov,
- Centrul Cultural ,,Reduta“ Brașov,
- Școala Populară de Arte și Meserii ,,Tiberiu Brediceanu“ Brașov,
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Centrul Transilvaniei“,
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Asociația de Apă“ Sibiu ,
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,ISO Mediu” în domeniul salubrizării
localităților din Județul Brașov.

Raport activitate privind ședințele de plen:
Ședința de plen din data de 03.11.2020
Vot pentru proiect hotarare C.J. privind componența comisiei de numărare a
voturilor exprimate de către consilierii județeni prin vot secret pentru legislatura
2020-2024.
Vot pentru alegerea vicepreședinților C.J. și pentru componența comisiilor de
specialitate din cadrul C.J. Brașov.
Ședința de plen din data de 27.11.2020
În vederea pregătirii materialelor

Ședinței de Plen desfășurate în data de

27.11.2020 , am analizat și coordonat în calitate de inițiator, împreună cu aparatul de
specialitate din subordine,
urmează:

mai multe proiecte de pe Ordinea de zi după cum

Punctul 7 a reprezentat Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
342/2020 de aprobare a proiectului ,,Achiziție de echipamente din domeniul IT pentru
școlile speciale din subordinea Consiliului Județean Brașov” și a cheltuielilor legate de
proiect. Ținînd cont de faptul că modificările impuse prin Ordinele de Ministru 1186 și
1223 au apărut după aprobarea HCJ 342/16.10.2020, prevederile acestora fiind atât
imperative, cât și mai favorabile în perspectiva achiziționării de echipamente
informatice s-a considerat oportună și necesară modificarea proiectului în sensul
prezent în Proiectul de HCJ de modificare a proiectului. Hotărârea emisă de plenul
autorității deliberative, modificată, este parte integrantă a dosarului cererii de
finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară
2.
Punctul 9 de pe Ordinea de zi s-a referit la Proiectul de Hotărâre privind
modificarea Programului de Acțiuni Culturale ale Muzeului De Etnografie Brașov în
sensul introducerii unei noi acțiuni pentru implementare împreună cu Agenția
Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, a proiectului ,,Civilizația mesei în
Brașov. Tradiții și Bucate alese din Scheii Brașovului și Brașovechi”.
Punctul 10 al ordinii de zi a avut în vedere aprobarea Planului de școlarizare al
Școlii Populare de Arte și Meserii ,,Tiberiu Brediceanu“ pentru anul școlar 2020-2021,
ca așezământ cultural de drept public ce funcționează în subordinea CJ Brașov, și
care desfășoară activități în domeniul educației permanente, organizate în afara
sistemului de învățământ formal, având ca scop păstrarea și formarea culturii
tradiționale.
Punctul 11 de pe Ordinea de zi a avut vizat analiza Proiectului de Hotărâre
privind scutirea de la plata taxei de școlarizare pentru 15 cursanți talentați, dar lipsiți
de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii ,,Tiberiu
Brediceanu“ în anul școlar 2020-2021. Criteriile de evaluare avute în vedere în analiza
acestui punct s-au referit la activitatea școlară a cursanților, prin participarea
acestora la spectacole sau expoziții, obținerea de premii, cât și nivelul veniturile pe
membru de familie al fiecăruia.

Punctul 23 al ordinii de zi a reprezentat

Proiectul de Hotărâre privind

desemnarea reprezentanților CJ Brașov în Consiliile de Administrație ale instituțiilor
de învățământ special din subordinea CJ Brașov pentru anul 2020-2021. Necesitatea și
urgența desemnării membrilor Consiliilor de Administrație a fost justificată și de
aplicarea la nivelul instituțiilor de învățământ special, a măsurilor privind mijloacele
de prevenire și combatere a imbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 care se vor aplica în
unitățile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură, la sănătate,
pentru beneficiarii primari din sistemul național de învățământ.
Punctele 40 și 46

al Ordinii de zi s-au referit la

Proiectului de Hotărâre

privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Muzeului de Etnografie
Brașov și a Statului de funcții al Centrului Cultural Reduta. Au fost analizate
solicitările celor două instituții în concordanță cu necesitățile

specifice activității

acestora, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2020.
Ultimele proiecte analizate și supuse aprobării plenului CJ Brașov în ședința din
27.11.2020 au reprezentat proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai proiectelor finanțate prin Programul Operațional 2014-2020, Axa
prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și servicii sociale, având ca și
titluri:
- Închiderea Centrului de Plasament Alice prin construirea a 2 Case de tip
familial (cu o capacitate de 12 beneficiari fiecare) în Municipiul Codlea și înființarea
unui Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă prin amenajarea a jumătate
din etajul III al imobilului din Str. Carpați Nr. 23, Municipiul Codlea, Județul Brașov;
- Închiderea Centrului de Plasament Floare de Colț prin construirea a 2 Case de
tip familial (cu o capacitate de 12 beneficiari fiecare) și înființarea unui Centru de zi
de recuperare pentru copii cu dizabilități prin amenajarea etajului II din imobilul din
Str. Combinatului Nr. 1, Municipiul Făgăraș, Județul Brașov;
- Închiderea Centrului de Plasament Dacia P1 prin construirea unei Case de tip
familial în Orașul Victoria, Județul Brașov;
- Închiderea Centrului de Plasament Dacia P2 prin construirea unei Case de tip
familial și înființarea unui Centru de Zi pentru deprinderi de viață independente prin

reabilitarea a apartamentelor 3 și 4 din imobilul situate în Str. Stadionului nr. 22,
Orașul Victoria, Județul Brașov.
Ședința de plen din data de 17.12.2020
În vederea pregătirii materialelor

Ședinței de Plen desfășurate în data de

17.12.2020, am analizat și coordonat în calitate de inițiator, împreună cu aparatul de
specialitate din subordine, mai multe proiecte de pe Ordinea de zi după cum urmează:
Punctul 5 a vizat proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județele Sibiu și Brașov, în periada 2014-2020, a indicatorilor tehnico- economici ai
proiectului, a cotei județului Brașov de cofinanțare a proiectului, precum și a
strategiei de tarifare conform rezultatelor analizei cost–beneficiu a proiectului. Prin
proiectul propus în domeniul apei potabile se urmărește extinderea
- Reabilitarea rezervoarelor de apă de la Iasi și Pojorâta și construirea de
rezervoare noi la Iasi, Dejani și Toderița;
- Reabilitarea a 16,9 km de conducte de aducțiune care furnizează apa potabilă
din sursa Pojorâta către rețelele operate în localitățile Făgărăs, Beclean, Dridif,
Voivodeni și Ludișor;
- Construirea unei stații de pompare, reabilitarea a 4,2 km și construirea a
15,03 km de aducțiune de apă care vor asigura furnizarea apei potabile pentru
localitățile Săvăstreni, Săsciori, Toderița și Mândra;
- Construirea unei stații de pompare și a unei aducțiuni de apă de 7,77 km care
va deservi localitățile Dejani, Recea, Berivoi și Gura Văii;
- Extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe o lungime totală de 6,17 km
și reabilitarea Stației de epurare ape uzate din Făgăraș.

Punctul 6 a avut în vedere aprobarea contractării proiectului ,,People and
Planet: Common Destiny - Oamenii și Planeta, Un destin comun, în cadrul Programului
Comisiei Europene EUROPEAID, proiect al cărui obiectiv general

este promovarea

dezvoltării durabile inclusiv la nivel local și să asigure implicare activă a cetățenilor
tineri ca factori de schimbare și mobilizare pentru Acțiuni Climatice, prin promovarea
de stiluri de viață, comportamente și practici durabile.
Punctul 12 a constituit Proiectul de Hotărâre privind aprobarea statului de
funcții al Muzeului de Artă Brașov și a avut în vedere modificarea acestuia prin
introducerea unui post de referent de specialitate.
Ca puncte suplimentare pe ordinea de zi a acestei ședinte am analizat și supus
spre aprobare:
- Proiectul de Hotărâre privind delegarea calității de reprezentant al județului
în cadrul Consiliului de Administratie al ADI ,,Centrul Transilvaniei“ a subsemnatului și
a D-nei Daniela Prahoveanu - Consilier Direcția Management Proiecte, și
- Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Master-Planului pentru indicatorii
tehnici, economici și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de
alimentare cu apă, colectare și tratare ape uzate, cu finanțare prin POIM 2014-2020,
proiect care împreună cu punctul 5 al ordinii de zi a sedinței reprezintă începutul
procesului extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare
în Țara Făgărașului.

Raport de activitate referitor la proiectul Sistemului de
management integrat al deșeurilor, județul Brașov
La începutul mandatului, după ce am preluat proiectul și am evaluat stadiul în
care se află acesta, am făcut vizite la Consiliul Județean Covasna unde există un
sistem S.M.I.D funcțional, cu scopul de a vedea și pe teren modul în care se derulează
activitatea si de a mă lămuri asupra modului în care au fost rezolvate problemele care
au apărut în cursul implementării și după punerea în funcțiune a proiectului.

În cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor am acționat pe mai
multe direcții :
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor - P.J.G.D.
P.J.G.D. 2020-2025 este o etapă separată de proiectul S.M.I.D. și este
premergătoare acestuia având în vedere faptul că atât Masterplanul managementului
integrat al deșeurilor în județul Brașov, cât și Studiile de fezabilitate care sunt parte
componentă a proiectului S.M.I.D., au la bază prevederile din P.J.G.D. 2020-2025.
În cursul lunii aprilie 2020, a fost elaborată o prima variantă a proiectului
P.J.G.D. 2020-2025 și ulterior, în cursul lunii septembrie 2020, o a doua variantă, dar
pentru acestea au existat mai multe solicitări de completări și modificări din partea
A.P.M. Brașov. Totodată, au existat și 2 puncte în care A.P.M. Brașov și consultantul pe
acest proiect, aveau opinii total diferite. Din aceste cauze pentru proiectul P.J.G.D.
2020-2025 nu s-a trecut la etapele următoare din cursul procesului de avizare de către
A.P.M. Brașov.
Am avut mai multe întrevederi cu A.P.M. Brașov, consultantul, reprezentanți ai
Ministerului Mediului și Jaspers și am clarificat aceste puncte, astfel încat am ajuns la
un acord, am cerut consultantului să facă toate modificările necesare în regim de
urgență și în data de 20 noiembrie 2020 a fost depus la A.P.M. Brașov, P.J.G.D. –ul
agreat de toate părțile implicate și a fost începută procedura de emitere a avizului de
mediu.
În cadrul acestei proceduri s-a întrunit Comisia de Analiza tehnică și în
14.12.2020 APM Brașov a emis decizia etapei de încadrare.
Următoarea etapă a fost cea a Grupului de lucru, în cadrul căreia am trimis
invitații către toate autoritățile și instituțiile implicate și către toate Primăriile cu
scopul de a forma un Grup de lucru în cadrul căruia să fie dezbătut P.J.G.D. 20202025, să fie luate în considerare toate propunerile sau solicitările de modificări și, în
urma acestor propuneri, dacă e cazul, să fie efectuate modificările necesare în
P.J.G.D. 2020-2025.

Am transmis invitații către peste 100 de autorități și UAT-uri, și am organizat
ședințe on-line, în cursul cărora autoritățile invitate au putut să își exprime părerea
sau obiecțiile referitor la proiectul de P.J.G.D. 2020-2025.
În

data de 08.01.2021 s-a încheiat și această fază, iar la momentul actual

suntem în faza emiterii Raportului de Mediu.

Masterplanul managementului integrat al deșeurilor în județul Brașov
Având în vedere faptul că proiectul P.J.G.D. 2020-2025 a fost elaborat, am
solicitat consultantului să finalizeze și Masterplanul managementului integrat al
deșeurilor în județul Brașov urmând ca, dacă în cursul procedurii de avizare a
proiectului P.J.G.D. 2020-2025, vor mai fi modificări să opereze aceste modificări și în
Masterplanul managementului integrat al deșeurilor.

Acord de principiu
Acordul de principiu este un document premergător Contractului de delegare a
serviciului de salubrizare. Am participat la elaborarea unui nou Acord de principiu
care va urma sa fie încheiat între Consiliul Județean Brașov, ADI ISO MEDIU și SC FINECO S.A. Am solicitat introducerea unor clauze suplimentare care să asigure controlul
ADI ISO MEDIU asupra activității de depozitare. Am avut mai multe întrevederi în acest
sens cu membrii și conducerea ADI ISO MEDIU, pentru a găsi o soluție referitoare la
diferența de opinii în privinta semnării Acordului de principiu cu FIN-ECO SA.

Amplasamentele pentru diverse locații necesare in cadrul Sistemului de
management integrat al deșeurilor
Pentru realizarea investițiilor propuse prin proiectul SMID în județul Brașov este
nevoie de 10 -11 locații pentru Centre de colectare cu aport voluntar - C.A.V., 2
locații pentru Stații de transfer–S.T. (Rupea și Făgăraș) și o locatie pentru Centru de
management integrat al deseurilor – C.M.I.D..

Problema locațiilor fiind una deosebit de importantă, m-am implicat personal,
nu numai prin transmiterea de adrese, ci am discutat cu primarii UAT-lor implicate,
am făcut vizite pe teren la locațiile propuse, astfel încât am reușit să obțin date
exacte pentru suprafețele de teren necesare pentru majoritatea locatiilor necesare
pentru Centrele de aport voluntar și Stațiile de transfer.
Pentru Centrala de management integrat al deșeurilor, atunci când am preluat
mandatul, era luată în calcul o locație, la Săcele, și încă una la Codlea, care nu era
corespunzătoare din mai multe puncte de vedere. Acest amplasament fiind cel mai
important din întreg proiectul, am vizionat mai multe locații noi deoarece am
considerat necesar să avem disponibilă încă cel puțin o locație pentru C.M.I.D..
Propuneri legislative
Având în vedere faptul că este posibil că va fi necesară inițierea unor proceduri
de expropriere pentru pentru unele locații, am făcut propuneri punctuale de
modificare/completare a Legii nr. 255/2010, solicitând extinderea aplicabilității
acestui act normativ și pentru lucrările de construcție, reabilitare și modernizare a
infrastructurii aferente sistemelor de management integrat al deșeurilor.

Raport activitate referitor la actiunile desfașurate în cadrul
serviciilor si compartimentelor aflate în subordine:
La începutul mandatului am avut ședințe și discuții repetate cu angajații de la
Direcțiile aflate în subordinea mea cu scopul de a mă pune la curent cu activitatea
acestora și cu stadiul în care se află proiectele care sunt în curs de derulare.

În cadrul activității legate de Serviciul învătămănt, cultură, turism, sport și
relații externe am solicitat să verificăm dacă în cadrul Programulului pentru școli,
derularea programului Cornul și laptele poate fi delegată către UAT-uri, cu scopul de a
le da posibilitatea acestora să achiziționeze produse mai proaspete și de calitate de la
producătorii locali.
Tot în cadrul acestui serviciu, referitor la activitățile sportive finanțate de
Consiliul Județean, am avut mai multe întâlniri legate de elaborarea Ghidului
solicitantului pe baza căruia se acordă finanțările pe anul 2021 și am propus modificări
având ca scop :
- un mai larg sprijin pentru programul Sportul pentru toți, cu scopul de a
încuraja practicarea sporturilor de masă de către copii
- scăderea vârstei de la care sportivii de performanță pot beneficia de sprijin
din partea Consiliului Județean.
Pentru o mai bună coordonare a activității muzeelor și Bibliotecii Județene
,,George Barițiu”, am efectuat mai multe vizite la aceste instituții cu scopul de a
discuta cu personalul de specialitate și a identifica, concret, în teren, problemele cu
care acestea se confruntă și totodată soluțiile de rezolvare a acestora.
Prin Dispozițiile nr. 705, 720 și 724/2020 având ca obiect actualizarea Secțiunii
2 din Anexa nr.1 la H.G.972/2002 cu bunurile mobile din evidența contabilă a U.A.T
Brașov și cu evidența extracontabilă a Muzeului de Artă, respectiv a Muzeului de
Etnografie și a Muzeului Județean de Istorie Brașov, am fost desemnat președinte al
comisiilor de inventariere al bunurilor mobile din evidența contabilă a U.A.T Brașov și
evidența extracontabilă al acestor instituții.
În calitate de președinte desemnat al acestor comisii, am verificat și analizat
împreună cu reprezentanții Muzeului de Artă, Muzeului de Etnografie, Muzeului
Județean de Istorie și a Biroului Patrimoniu al Consiliului Județean, stadiul
inventarierii bunurilor și am stabilit termene concrete pentru desfășurarea în
continuare a activității de inventariere.
Prin Dispoziția nr. 704/09.12.2020, am fost desemnat președinte al comisiei
pentru analiza și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor de
serviciu din fondul locativ al U.A.T.Brașov, în baza căreia am discutat împreună cu

membrii acestei comisii stadiul actual al fondului locativ al instituției, situația privind
închirierea acestor spații și alocările bugetare necesare pentru eventualele lucrări de
reparații pentru anul viitor.

Szenner Zoltan Huba
__________________

Brașov, 10.01.2021

