RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului local Peti Andrei, pe anul 2009
În temeiul prevederilor art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire la
administraţia publică locală, aduc la cunoştinţa publicului larg, activitatea desfăşurată în
calitate de consilier în Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureş, în perioada 01
ianuarie – 31 decembrie 2009.
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Tîrgu-Mureş, în care îmi
desfăşor activitatea este Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
probleme de minorităţi şi culte, în care îndeplinesc funcţia de preşedinte. Comisia
Juridică analizează şi avizează, în primul rând, proiectele de hotărâre care privesc
administraţia publică locală, protecţia socială, domeniul juridic, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor şi cultelor.
Pe lângă Comisia de specialitate de bază, cea Juridică, am fost ales în calitatea de
membru şi îmi desfăşor activitatea în mai multe comisii speciale, după cum urmează:
1) Comisia de licitare a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în
administrarea S.C. Locativ S.A.;
2) Comisia de licitaţie publică a cabinetului stomatologic situat în str. Cisnădiei nr.1;
3) Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii în baza Legii
nr. 550 din anul 2002;
4) Comisia pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al municipiului
Tîrgu-Mureş;
5) Comisia pentru achiziţionarea unor imobile situate în municipiul Tîrgu-Mureş;
6) Comisia de negociere pentru închirierea unor spaţii în vederea înfiinţării de
puncte de lucru ale Primăriei în cartierele municipiului Tîrgu-Mureş;
7) Comisia de negociere pentru achiziţionarea unui teren în suprafaţă de circa 1,5 ha,
necesar extinderii Cimitirului Municipal Livezeni;
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8) Comisia de întocmire a Caietului de sarcini pentru alegerea unui Plan de Afaceri
privind stabilirea strategiei de dezvoltare a S.C. Asfamur S.R.L., respectiv
alegerea noului administrator;
9) Consiliul Director al asocierii cu „Baschet Club Mureş”;
10) Comisia de validare a mandatelor Consiliului Local municipal.
11) Comisia de licitaţie, teren situat în str. Sântana, f.n.
12) Comisia de licitaţie - vânzare teren în suprafaţă de 179 mp situat în

P-ţa

Trandafirilor, nr. 52
13) Comisia de licitaţie pentru vânzarea atelierului şi a magaziei împreună cu terenul
aferent în suprafaţă de 176 mp situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 20,
14) Comisia de negociere a preţului de vânzare al terenului situat în str. Barajului, nr.
17 către S.C. Aspharom S.R.L.
15) Comisia de redactare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului local
16) Comisia cu atribuţii în întocmirea documentaţiei şi organizarea licitaţiei
imobilului din str. Aurel Filimon nr. 22/10,
17) Comisia cu atribuţii în întocmirea documentaţiei şi organizarea licitaţiei
imobilului din str. Salcâmilor, f.n.,
Am fost ales totodată membru în Fundaţia Social-Umanitară “NOVUM FORUM”
din Tîrgu-Mureş şi sunt membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C Energomur
S.A. şi S.C. Locativ S.A.
În anul 2009, care a trecut în funcţia de consilier local, am constatat în mai multe
rânduri că Primăria, respectiv Consiliul Local al mun. Tîrgu Mureş, nu implică
întotdeauna în mod suficient cetăţenii în iniţierea, dezbaterea proiectelor de hotărâre, iar
sunt multe de făcut şi în asigurarea transparenţei şi publicităţii activităţii autorităţii locale.
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Totodată, reprezentanţii aleşi ai comunităţii locale sunt obligaţi să asigure o
interfaţă corespunzătoare (locaţie şi dată) pentru alegători, pentru a facilita pentru aceştia
posibilitatea de a fi parteneri în căutarea de soluţii în problemele de interes general, de a
iniţia, de a face propuneri de modificări al hotărârilor CL în vigoare.
În calitate de reprezentant ai comunităţii locale m-am simţit dator şi obligat să ţin
audienţe cu frecvenţă săptămânală, de a mă întâlni cu cetăţenii oraşului în fiecare zi
de marţi de la ora 16.00, la sediul Primăriei Tîrgu Mureş, din Piaţa Victoriei nr. 3 – la
parter, camera 13.
Am aşteptat la Primărie cetăţenii oraşului, primordial în domeniile care corespund
activităţii comisiei în care lucrez în cadrul Consiliului Local, adică administraţie publică
locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte. Fiind jurist de profesie, o mare
parte a solicitărilor au fost de natură juridică, respectiv ca un om activ în societatea civilă,
m-a preocupat şi problemele organizaţiilor neguvernamentale din municipiu.
Prin organizarea de întâlniri cu cetăţenii, am dorit să vin în ajutorul locuitorilor
municipiului, şi să le fac cunoscute atribuţiile, sarcinile unui consilier local, rezultatele şi
obstacolele cu care ne confruntăm în munca noastră. Totodată ţin să subliniez importanţa
colaborării cât mai strânse dintre populaţie şi consilieri locali, şi participarea cât mai
activă al acestora la pregătirea unor hotărâri din Consiliu care afectează în mod direct
cetăţenii acestei urbe.
Am contat şi mă bazez în continuare pe sprijinul cetăţenilor pentru a facilita
implicarea activă a acestora în problemele majore ale municipiului.
Am avut audienţe permanente, la care au avut acces toţi cetăţenii, ocazie când mau căutat cetăţeni ai urbei, indiferent de naţionalitate, religie sau alte criterii. Audienţele
au fost organizate fie la iniţiativa cetăţenilor, fie la iniţiativa subsemnatului.
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Audienţă la Primăria Târgu-Mureş din data de 11.08.2009 în fiecare miercuri de
la ora 16.00. S-au prezentat în total un număr de 121 de persoane cu următoarele
principale probleme:
-

restituiri proprietăţi, terenuri, solicitări locuinţe pentru tineri şi locuinţe sociale,

-

poluare (zgomot, deşeuri) străzi, hrănire păsări la etajele superioare ale blocurilor,

-

probleme cu repartitoarele de căldură, căldura în sistem centralizat,

-

probleme sociale în Valea Rece (locuinţe sociale),

-

probleme societăţi comerciale,

-

pensii sociale,

-

probleme personale şi de familie,

-

probleme intabulări terenuri,

-

evacuări persoane din locuinţe retrocedate,

-

căutare loc de muncă, condiţii de încetare raport de muncă, etc.
Relaţia cu mass-media târgu-mureşeană a fost una constructivă şi în interesul

cetăţenilor, pe probleme de interes general, declaraţii punctuale în presa locală de limba
română şi maghiară pe următoarele probleme:
- Parcul de joacă de pe Platoul Corneşti articole publicate în data de 08.01.2009,
18.01.2009 şi 22.01.2009,
- Achiziţionare teren pentru dezvoltarea cimitirului orăşenesc de pe strada
Livezeni, articole publicate în data de 06.02.2009, 11.02.2009, 02.03.2009 şi 02.06.2009,
- Amenajare parcări în cartierul Dîmbu Pietros, strada Petru Dobra articol publicat
în data de 16.02.2009,
- Vânzarea locuinţelor ANL către chiriaşi articole publicate

în data de

07.05.2009, 19.06.2009, 27.10.2009 şi 28.10.2009,
- Activităţi legate de ziua mondială a protecţiei mediului (curăţenie efectuată la
marginea pădurii din cartierul Mureşeni) articol publicat în data de 06.06.2009,
- Anunţ audienţă cu publicul,

articole publicate

07.08.2009.
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Am participat la mai multe emisiuni televizate şi în mod regulat la emisiuni radio,
unde cetăţenii au avut posibilitatea să adreseze în mod direct întrebări şi la care au primit
răspunsuri punctuale, respectiv în cazurile în care a fost nevoie, am făcut demersurile
pentru a rezolva problemele semnalate prin informări şi interpelări în cadrul şedinţelor în
plenul Consiliului Local, respectiv prin iniţierea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului
local.
În repetate rânduri am fost contactat telefonic şi prin e-mail, situaţii în care am
răspuns prompt şi în conformitate cu solicitările şi sesizările primite.
În perioada de activitate prezentată am iniţiat următoarele proiecte de hotărâri:
Martie 2009:
Proiect HCL privind obligaţia de întocmire al Planului urbanistic de detaliu
(PUD) pentru amenajare de locuri de parcare pe teritoriul municipiului Tîrgu Mureş –
proiect respins
Iunie 2009:
HCL nr. 264 din 23.06.2009 privind aprobarea Regulamentului privind modul de
concesionare a bunurilor ce aparţin proprietăţii publice şi private al mun. Tîrgu Mureş –
Elaborarea Regulamentului în întregime – proiect aprobat,
Septembrie 2009:
HCL nr. 353 din 10.09.2009 privind completarea Hotărârilor Consiliului local
municipal nr. 224/2002 şi 403/2007 referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului local municipal nr. 133/2001 privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei
gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea
municipiului Tîrgu Mureş cu modificările şi completările ulterioare – proiect aprobat,
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Proiect HCL privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.
197/2007 privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare
şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş –
proiect amânat
Proiect HCL privind revocarea HCL nr. 362 din 10 septembrie 2009 a Consiliului
local al mun. Tîrgu Mureş, privind aprobarea amplasării bustului pentru comemorarea
Generalului Ştefan Guşă pe aleea pietonală de pe Bulevardul Cetăţii – proiect respins
Proiect HCL privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică al
municipiului Tîrgu-Mureş în proprietatea publică a statului (având în vedere
oportunităţile de finanţare asigurate prin Programul „Prima Casă”) – proiect scos de pe
ordinea de zi
Decembrie 2009:
HCL nr. 451 din 17.12.2009 privind sprijinirea financiară a Parohiei Reformate
VIII Tîrgu Mureş pentru construcţia Casă de Rugăciune şi Grădiniţă – proiect aprobat.
Proiect HCL privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 197/2007
privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi
asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş – proiect
amânat
Am participat şi la o serie de discuţii:
- şedinţele organizate de către Primăria Tîrgu Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş cu tema
Strategia de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Mureş şi la şedinţele Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST Mureş;
- şedinţele organizate de către Primăria Tîrgu Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş cu tema
Sistemului Integrat de Gestionare a Deşeurilor din Judeţul Mureş şi la şedinţele
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT Mureş;
Cu deosebită consideraţiune şi respect pentru târgumureşeni,
Peti Andrei – consilier local
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