IOANA ROMAN – CONSILIER LOCAL PD‐L

RAPORT DE ACTIVITATE
IUNIE 2008 – IUNIE 2009
I. INTRODUCERE
Depunerea unui raport de activitate de catre fiecare consilier local reprezinta
o obligatie impusa de articolul 51, aliniatul 4 al legii 215/2001, lege ce priveste
administratia publica locala. Lasand la o parte prevederile legale si totusi nedorind
sa am un discurs populist , cred ca facerea publica a unui astfel de raport
reprezinta in primul rand o obligatie morala a fiecaruia dintre cei 23 de consilieri
locali care am fost alesi in iunie 2008.
Raportul in cauza ar trebui sa priveasca activitatea pe care am desfasurat‐o in
anul 2008. Am asteptat totusi sa treaca macar un an de zile de cand am inceput sa
fac parte din forul legislativ local, pentru ca aceste pagini sa capete substanta si
acesta este motivul pentru care am ales sa‐mi depun raportul pentru o perioada
de 12 luni. Sunt convinsa ce tirgumuresenii de buna credinta nu vor lua in nume de
rau “intarzierea” cu care am depus acest raport, ci vor intelege explicatia mea.
Mai fac o precizare: dorinta mea de a ajunge in acest for a fost si ramane
alimentata de credinta ca fiecare dintre noi trebuie sa faca ceva pentru a trai
intr‐un oras care sa‐i ofere conditiile necesare dezvoltarii personale. Am ales sa
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raman in Tirgu‐Mures si sa‐mi cresc aici copiii. Imi doresc ca ei sa aiba parte de un
mediu sanatos in care sa‐si atinga maximum de evolutie si nu am vrut sa stau pe
margine si sa asist, ci am dorit sa ma implic si sa fac ce‐mi sta in puteri pentru ca
noi toti sa ne simtim bine “acasa”.
Nu vreau sa amagesc pe nimeni si sa declar ca fortele si capacitatile mele
sunt atat de vaste incat voi putea remedia toate neajunsurile cu care ne intalnim,
insa sunt constienta ca in cei 11 ani de experienta de presa, am invatat un lucru
extrem de important: sa ascult vocea “strazii”, sa nu uit de cei din jurul meu si sa
ma raportez intotdeauna la realitatea din oras. De fapt aceasta a fost si singura
mea promisiunea facuta anul trecut in timpul campaniei electorale si pot sa spun
acum , la un an de mandat, ca m‐am achitat rezonabil de promisiunea facuta.

II. ACTIVITATE
a. ACTIVITATEA IN PLEN
Cuvintele pot spune multe, dar cifrele sunt cele care dau cateodata masura
activitatii noastre, asa ca iata exprimata in cifre, munca mea in consiliul.
SEDINTE IN PLEN
2008
DATA
PREZENT
18 iunie
DA
31 iulie
DA
4 septembrie
DA
25 septembrie
DA
30 octombrie
DA
13 noiembrie
DA
18 decembrie
DA
23 decembrie
DA
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ABSENT

DATA
29 ianuarie
26 februarie
3 martie
26 martie
30 aprilie
8 mai
28 mai
23 iunie

2009
PREZENT
DA
DA
DA
DA
DA

ABSENT

DA
DA
DA
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Pot adauga faptul ca am fost aleasa si am condus sedinta in plen a Consiliului
Local, din data de 23 iunie. Pentru ca ordinea de zi a sedintei a fost una foarte
stufoasa, plenul s‐a intalnit de doua ori – si in data de 30 iunie – de fiecare data eu
fiind presedinte de sedinta.
b. ACTIVITATEA IN COMISII
Putini sunt tirgumuresenii care sunt familiarizati cu procedurile de lucru ale
consilierilor locali. Cei 23 de alesi sunt impartiti in 5 comisii de lucru. De fapt,
munca in aceste comisii, reprezinta cu adevarat aportul pe care orice consilier local
il poate aduce la buna administrare a orasului.
In data de 18 iunie 2008 am fost aleasa sa fac parte din Comisia de comert si
servicii publice a Consiliului Local. In prima sedinta a acestei comisii am fost
desemnat secretar al acesteia. Comisia din care fac parte, alaturi de alti patru
consilieri locali, se intalneste de cel putin doua ori pe luna, inaintea fiecarei sedinte
de plen. In timpul acestor discutii se iau la rand fiecare dintre proiectele de
hotarari de consiliul local, se studiaza oportunitatea acestora si , cel mai important,
se aduc amendamente care fac si mai viabile acele proiecte.
Nu am sa trec in revista fiecare hotarare de consiliul local la care mi‐am adus
contributia si nici nu am sa enumar unele aspecte legate de rutina activitatii, in
schimb voi arata pe scurt care au fost principalele amendamente pe care am
reusit, impreuna cu sprijinul colegilor din consiliu, sa le aduc in fata executivului
pentru a fi aplicate.
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Comisia de comert si servicii publice se implica in tot ceea ce inseamna taxe
si impozite locale, pe care tirgumuresenii au obligatia de a le achita municipalitatii.
Nivelul acestora a reprezentat, pentru mine o preocupare constanta. Acesta este
motivul pentru care am sustinut cu succes pastrarea acestor taxe si impozite locale
la un nivel suportabil populatiei. In ceea ce priveste cazinourile si barurile cu jocuri
electronice, ai caror patroni s‐au folosit de “chichite” legislative pentru a eluda
plata unor taxe locale, am sustinut in comisie cresterea acestor taxe, astfel incat
bugetul local sa nu fie prejudiciat de surse financiare pe care legea i le acorda.
O alta preocupare a activitatii mele de consilier local, se refera la aspectul
estetic al centrului orasului. In momentul in care serviciul arhitectului sef a propus
in comisie un regulament care sa dea o nota uniforma teraselor ce sunt amenajate
in fiecare vara, am devenit unul dintre cei mai hotarati sustinatori, atat in cadrul
discutiilor din comisie, cat si in plen. In cele din urma regulamentul a fost aprobat
si aplicat. Imi doresc ca acesta sa isi extinda efectele si asupra manifestarilor care
se organizeaza in fiecare iarna in Piata Trandafirilor, cu ocazia sarbatorilor.
In perioada la care face referire acest raport, au fost organizate 26 de sedinte
ale comisiei de comert si servicii publice, la care am participat de fiecare data.
Printr‐o hotarare de consiliu local, in data de 31.07.2008 am fost numita
membru in comisia de reglementare a administrarii Pasajului Subteran. Aceasta
comisie s‐a intalnit de doua ori, iar propunerile ei au fost trimise comisiilor CL, care
au tinut cont de acestea. Cand propunerile au fost discutate in cadrul comisiei de
comert si servicii publice, mi‐am sustinut punctul de vedere si anume acela de a
licita administrarea pasajului din centrul orasului. Atat in timpul sedintelor de
comisii cat si in plen am sustinut argumentele care aratau ca gasirea unui
administrator unic este cea mai benefica solutie pentru bugetul local. Mi‐am adus
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aportul si in alcatuirea caietului de sarcinii pentru licitatia in cauza, iar
amendamentele mele si ale comisiei au fost votate in cele din urma in unanimitate
de consilierii locali.
Tot in sedinta consiliului local din data de 31 iulie 2008, am fost numita
membru in comisia de atribuirea si schimbare denumiri. Aceasta s‐a intalnit o
singura data, in timpul perioadei la care face referire actualul raport. Motivul:
avand in vedere faptul ca atat anul 2008 cat si 2009 , au fost ani electorali,
conform dispozitiilor legale, nu se pot face modificari ale denumirilor strazilor.
Comisia urmeaza sa‐si reia activitatea dupa alegerile prezidentiale din toamna.
In 29.01.2009, am fost aleasa de colegii consilieri, membru in comisia care se
ocupa de activitatea Fundatiei Social‐Umanitare “NOVUM FORUM”. Din pacate,
din cauze probabil obiective, dar care nu tin cu siguranta de mine, aceasta comisie
nu s‐a intalnit niciodata in anul 2009, asadar nu pot afirma ca am avut vreun aport
in buna desfasurarea a activitatii acestei fundatii.
Detin si calitatea de membru supleant al comisiei de licitatie pentru un teren
situat in strada Santana. Pe timpul cat comisia si‐a desfasurat activitatea, nu mi‐a
solicitat prezenta.

c. INTERPELARI IN PLEN
Avand in vedere faptul ca sunt la primul mandat de consilier local, in primele
sedinte in plen am prefer sa ascult si nu sa vorbesc. Mai apoi am participat activ la
sedintele plenare ale Consiliului Local si nu doar ca un simplu spectator.
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Am sa trec in revista doar doua dintre interpelari, cele care din punctul meu
de vedere sunt semnificative.

Prima dintre acestea a facut referire la regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului Local. Forma actuala a actului a fost adoptata in anul
2004. De atunci si pana acum, in procedurile dupa care lucreaza CL, au aparut tot
felul de cutume, pe care multi dintre colegii mei consilieri le invoca in plen. Avand
in vedere faptul ca sunt in primul an de mandat, afirm ca nu de putine ori aceste
cutume invocate au incurcat si mai mult procedurile le lucru, in loc sa le
lamureasca. Acesta a fost si motivul pentru care am cerut plenului ca regulamentul
in cauza sa fie revizuit si adus la zi, pentru ca noi toti sa ne putem eficientiza
munca in plen. Din pacate acest lucru nu s‐a petrecut inca, dar cred sincer ca
lucrurile se vor derula mai rapid, din toamna.

Cea de a doua interpelare la care vreau sa fac referire, are ca obiect Fundatia
Alpha Transilvana. In luna aprilie 2009, am fost contactata de conducerea acestei
fundatii care mi‐a expus situatia de criza in care se afla. Nu mai putin de 200 de
copii mureseni, care au nevoie de ingrijiri speciale, riscau sa ramana fara acestea,
pentru ca finantarea Consiliului Judetean – in cazul acestui proiect special – inceta
din luna mai 2009. In sedinta de la finalul lunii aprilie, am ridicat in plen aceasta
problema si am cerut solutionarea ei. Atat executivul cat si colegii consilieri si‐au
dat acordul de principiu de a finanta pana la finalul lui 2009, aceasta activitate a
Fundatiei Alpha Transilvana. In urma interpelarii mele, au fost demarate
procedurile necesare solutionarii situatiei. Din informatiile pe care le detin,
lucrurile s‐au pus in miscare, iar fundatia va beneficia de fondurile de care are atat
de mare nevoie.
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Va asigur ca de fiecare data cand am avut argumente si idei de sustinut in
plen, nu m‐am sfiit sa‐mi fac auzit punctul de vedere.

d. AUDIENTE
Sustineam la inceputul acestui raport ca m‐am achitat de singura promisiune
facuta in timpul campaniei electorale din 2008 si anume aceea ca ii voi asculta pe
toti cei care vor sa‐mi prezinte problemele cu care se confrunta.

In data de 13 februarie 2009 am sustinut prima sesiune de audiente. Acestea
au loc la sediul Primariei in camera numarul 13. In total, in perioada analizata, am
stat de vorba cu cetatenii in aceasta formula de 10 ori. De fiecare data audientele
au avut loc o data la doua saptamani, intr‐o zi de vineri, de la ora 15:30. Am facut
public acest program atat prin presa locala cat si la avizierul institutiei.

Peste 60 de tirgumureseni mi s‐au adresat cu tot felul de probleme, de la
dificultati in obtinerea de autorizatii si avize, la nelamuriri legate de garaje si locuri
de parcare sau intrebari privitoare la cand vor fi anumite strazi reabilitare si parcuri
de joaca reamenajate. Am reusit, si spun acest lucru din dorinta ca tirgumuresenii
sa inteleaga ca nu doar le ascult problemele ci si ma implic activ in rezolvarea lor,
sa aflu raspunsurile la toate intrebarile. Unele situatii au fost solutionate, altele
depasesc puterea mea de decizie, dar pasul oamenilor a fost transmis celor care
sunt in masura sa ii ajute. Cetatenii care mi‐au prezentat problemele lor au primit
raspunsul dorit, fie telefonic – i‐am contactat personal, fie in scris, in functie de
cum au solicitat acest raspuns. Nu voi face public numele celor care s‐au inscris la
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audiente si nici modul in care problema le‐a fost rezolvata, pentru ca fiecare dintre
aceste persoane are dreptul la imagine si nu am un acord in acest sens din partea
lor, insa sunt convinsa ca cei care au stat fata in fata cu mine vor putea relata
oricui maniera in care au fost tratati atat ei ca persoane, cat si problemele pe care
le‐au ridicat.

Cu toate ca sustinerea acestor audiente reprezinta o munca nu tocmai
usoara, iti rapeste atat timp cat si energie, voi continua seria intalnirilor cu
tirgumuresenii, pentru ca repet, doar asa poti sa “simti” pulsul comunitatii si sa
incerci sa faci ceva concret pentru a rezolva problemele celor care te‐au ales sa ii
reprezinti.

III. CONSIDERATII GENERALE
Chiar daca sunt persoane care catalogheaza un astfel de discurs drept
demagogic, imi asum afirmatiile referitoare la faptul ca, odata castigata pozitia de
demnitar local, preocuparea ta principala trebuie sa se refere la buna administrare
a bunurilor publice. Acest lucru presupune mai intai sa constientizezi faptul ca nu
reprezinti partidul in Consiliul Local, ci cetateanul, fie ca acesta te‐a votat sau nu.
Declar public ca interesele tirgumuresenilor indiferent de apartenenta politica sau
etnie au fost prioritatile mele. Singurul argument pe care pot sa‐l aduc in sprijinul
acestei afirmatii este faptul ca la audiente s‐au prezentat chiar si membri ai unor
alte formatiuni politice si, spre uimirea lor, au fost ascultati la fel de bine. In plus,
nu o data am afirmat atat in sedintele de comisie cat si in plen ca noi – consilierii
locali, nu facem politica in timpul pe care‐l petrecem in aceste sedinte,
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ci conform legii si moralitatii trebuie sa facem administratie. Motiv pentru care
afirm ca niciodata nu am votat politic in plenul consiliului, ci doar in functie de
convingerile personale, convingeri care au fost alimentate de date certe. Din
aceasta cauza au fost si cazuri in care votul meu nu a coincis cu cel al colegilor din
PD‐L.
Precizez si faptul ca nu am participat niciodata la delegatii ale Primariei si
Consiliului Local, care sa se fi deplasat in strainatate. Nu pentru ca as avea ceva
impotriva unor asemenea deplasari – ele sunt benefice, mai ales atunci cand
participantii se intorc stimulati sa aplice si aici ceea ce vad in occident, pentru
binele public – ci datorita faptului ca sunt convinsa ca acum , cand criza financiara
este o realitate, trebuie sa fim mult mai atenti la cheltuirea banului public.
Spre final, adaug ca acest raport este unul succint – e putin probabil ca in 9
pagini sa reusesti sa cuprinzi o activitate de 12 luni. Ce se poate adauga insa sunt
preocuparirile pe care le voi avea in continuare : audiente, organizarea unor
intalniri cu asociatiile de proprietari – intalniri pentru fiecare cartier in parte,
identificarea zonelor unde se pot amenaja spatii de joaca pentru copii si asigurarea
transparentei deciziilor administratiei publice locale.

In concluzie sper ca tirgumuresenii, cei carora le este adresat acest raport de
activitate, sa‐l citeasca, sa‐l evalueze si mai apoi sa‐mi transmita parerea lor despre
modul in care m‐am achitat sau nu, de increderea pe care mi‐au acordat‐o.

Ioana ROMAN
consilier local
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