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Scopul:  
Stimularea consilierilor locali pentru consultare publică și informarea cetățenilor 
municipiului Brașov

Obiectivele:
1. Monitorizarea si Evaluarea activității consilierilor locali din municipiul Brașov; 
2. Transparentizarea procesului legislativ local în municipiul Brașov 
3. Realizarea unei pagini web a clubului Brașov a Asociaței Pro Democrația

Activitățile importante
1. Analiza procesului legislativ local prin prisma transparentei acestuia și instrumentele de informare 
utilizate de autoritățile locale,
2. Inițierea unei campanii de tipul "Adopta un consilier" 
3. Monitorizarea și evaluarea activității consilierilor locali din municipiul Brașov pe o perioadă de 10 luni 
4. Organizarea de întâlniri publice pentru căutarea de soluții noi pentru informarea cetățenilor. 
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Transparența și instrumentele de informare utilizate de autoritățile locale
Activitatea Consilierilor locali este guvernată de 2 legi principale, 

Legea Administrației Publice Locale, Legea 215/2001, și Legea 

privind Statutul Aleșilor Locali, Legea 393/2004. Cele două acte 

normative prevad drepturile, obligațiile și responsabilitățile aleșilor 

locali și stau și la baza elaborarii Regulamentului Consiliului Local, 

regulament care prevede modul în care se realizează accesul 

cetățenilor la ședințele de comisii ale Consiliului Local și la ședințele 

de plen.
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Extras din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali:
Art. 50. - (1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor 
toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. 

(2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze 
periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde 
audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele 
ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 

(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport 
anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei sau 
oraşului, respectiv a secretarului general al judeţului sau al municipiului 
Bucureşti. 
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Analiza 1.07-31.12.2016
Website-uri
Activitatea Consiliului Local Brașov este prezentată pe website-ul Primăriei Brașov – 
www.brasovcity.ro, în Secțiunea Consiliul Local și sunt disponibile următoarele informații: 
- procese verbale de ședință,
- lista consilierilor locali (neactualizată),
- componența comisiilor Consiliului Local (neactualizată),
- Arhivă cu Hotărâri de Consiliu Local (fără a fi făcute publice anexele hotarârilor de Consiliu Local),
- Regulamentul Consiliului local,
- Rapoarte de activitate (vechi, din diverși ani, dar fara a fi organizate pe mandate),
- Contact.
Nu există:
- Arhiva a Ordinii de Zi a ședințelor Consiliului Local
- Proiectele de Hotărâre publicate spre consultare.
- Ordinea de zi este publicată, de regulă, cu o săptămână – minim 3 zile înainte de ședința 
Consiliului Local.
- Nu a fost identificat o altă pagină web oficială care să fie utilizată în relația Consiliul Local Brașov 
– Cetățeni.

http://www.brasovcity.ro/
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Analiza 1.07-31.12.2016
Câți aleși au pagini oficiale de website sau FB (inclusiv blog)
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Monitorizarea și evaluarea activității 
consilierilor locali

Ședințele comisiilor de specialitate
Mai – Decembrie 2017

- 39 de ședințe monitorizate de către voluntarii APD club Brașov
-Prima ședință – 31 mai 2017 -  nu a fost primit voluntarul în ședință, nu 
existase o astfel de solicitare și nu se știa cum să se procedeze
-A doua ședință – 31 mai 2017 – s-a stabilit ad-hoc o procedură 
minimală de acces: solicitare scrisă și copie după CI
-La următoarele ședințe nu a fost îngrădit accesul

Aprecieri ale voluntarilor prezenți la ședințe de comisii:
 ”Dacă se dorește a se trece un proiect fără știința noastră (a voluntarilor 
prezenți, dar mai ales a cetățenilor din Brașov), se poate fără nicio problemă”
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Monitorizarea și evaluarea activității 
consilierilor locali

Ședințele comisiilor de specialitate
Mai – Decembrie 2017

Aprecieri ale voluntarilor prezenți la ședințe de comisii:
 ”Dacă se dorește a se trece un proiect fără știința noastră (a voluntarilor prezenți, dar mai 
ales a cetățenilor din Brașov), se poate fără nicio problemă”.

”Foarte succint. Cred că se discutaseră punctele de pe ordinea de zi într-o ședință 
anterioară”.

”Haideți mai bine la mine în birou să continuăm ședința că am acolo datele. Consilierii s-au 
ridicat și au plecat, voluntarul nu a fost invitat să participe la continuarea ședinței în biroul 
viceprimarului”.
”A existat o mică încordare privind prezența mea acolo, dar după ce s-a mai animat ședința 
m-au cam uitat”.
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Monitorizarea și evaluarea activității 
consilierilor locali

Ședințele comisiilor de specialitate
Mai – Decembrie 2017

” Comisia pe care am monitorizat-o a fost numarul 5. Comisia este condusa de Oprica si este 
foarte bine organizata... iar dupa nunta, a lipsit Oprică, sedinta tinandu-se la comun cu alte 
comisii in sala de sedinte a CL. Aceea a fost si cea mai dezorganizata si din care nu am inteles 
nimic.”

” Atmosfera in timpul sedintei a fost corespunzatoare, cu solemnitate, consilierii neezitand in 
discutii. Sedinta a fost bine organizata, mi s-a parut ca stiau clar despre ce discuta. Nu pareau 
deranjati de prezenta mea la sedinta.”

” Imi place că cererile de participare la comisii se pot trimite si online.”

” La aprox. 09:30, oră la care am părăsit sediul Primăriei Municipiului Brașov, cu excepția 
domnului consilier Pătrașcu Lucian, președintele comisiei, la ședință încă nu erau prezenţi 
ceilalţi membri ai comisiei. ”
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Propuneri și recomandări
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MULȚUMIM!

Asociația Pro Democrația club Brașov
0754833752

apdclubbv@gmail.com
www.prodemocratia.ro

 FB: Adoptă un consilier

mailto:apdclubbv@gmail.com
http://www.prodemocratia.ro/

