Raport de activitate pe anul 2008 al consilierului
municipal Mózes Levente-Sándor

Articolul 51 alin.(4) din Legea administraţiei publice locale ( Legea nr.
215/2001 republicat) prevede prezentarea unui raport de activitate anuală al
fiecărei consilier local ales şi a viceprimarului.
În cadrul Consiliului Municipal Tg-Mureş sunt 5 comisii de specialitate.
Fiecare consilier local face parte din câte-o comisie de specialitate.
În perioada 31 decembrie 2007– 1 iunie 2008 am făcut parte din 2
comisii de specialitate şi anume:
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură;
– Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
În perioada 1 iunie – 31 decembrie 2008 principala comisie din care fac
parte este Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică. Pe lângă comisia de
specialitate îmi desfăşor activitatea şi în următoarele comisii:
– Comisia locală de ordine publică a municipiului Tg-Mureş
conform HCLM nr. 21/31.07.2007;
– Comisia de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă conform HCLM nr.
23/31.07.2007;

– Comisia pentru punerea în aplicare a OUG nr. 51/2006 privind
aprobarea Programului naţional construire locuinţe proprietate
personală conform HCLM nr. 27/31.07.2008;
– Comisia de licitaţie publică a cabinetului stomatologic în str.
Cisnădiei nr. 1 conform HCLM nr. 24/31.07/2008;
– Comisia Legea nr. 550/2005 conform HCLM nr. 30/31.07.
2008;
– Comisiile pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat
al municipiului conform HCLM nr. 31/31.07.2008
– Comisie de atribuire şi schimbare de denumiri conform
HCLM nr. 46/31.07/2008;
– Comisia de montare şi gestiune a reţelelor de transmitere a
informaţiei într-o canalizaţie unitară conform HCLM nr.
218/13.11.2008.
Totodată sunt Reprezentant A.G.A. din partea Consiliului local la S.C.
Transport Local S.A.
În perioada 31 decembrie 2007 – 1 iunie 2008 au fost organizate 7
şedinţe plenare şi 14 şedinţe de Comisia de organizare şi dezvoltare
urbanistică participând activ la toate şedinţe plenare şi şedinţe de specialitate.
În perioada 1 iunie 2008 – 31 decembrie 2008 au fost organizate tot 7
şedinţe plenare şi 12 şedinţe de comisie de urbanism nelipsind de la niciuna
dintre şedinţe plenare sau comisie.
În această perioadă de activitate am avut un nr. de 10 luări de cuvânt în
plen sau înaintea ordinii de zi, aproape vizând probleme urbanistice sau
probleme referitoare la multiculturalitate şi bilingvism în municipiul nostru.

Am avut de asemenea 7 iniţiative de modificare sau precizare a unor
expuneri de motive şi hotărâri în cadrul comisiei de urbanism vizând planuri
urbanistice de detaliu, concesionări, vânzări sau protejarea unor zone verzi.
3 proiecte de hotărâre depuse, vizând denumirea unor străzi din
Municipiul Tg-Mureş în cadrul comisiei

de atribuire şi schimbare de

denumiri.

Cu respect,
Consilier Municipal
Mózes Levente-Sándor

