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 Mandatul meu de consilier local a fost validat abia în s�edint�a din  
data de 30 iulie 2009, prin HCLM nr. 314, când s-a eliberat un post   
din cadrul Consiliului Local Tîrgu Mures�, fiind mandatat de PNL. 
 În temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu 
privire la administrat�ia publica� locala�, aduc la cunos�tint�a publicului 
larg, activitatea de consilier desfa�s�urata� în Consiliul Local al 
municipiului Tîrgu Mures�, în perioada 30 iulie 2009 - 31 decembrie 
2009. 
 Sunt membru s�i îmi desfa�s�or activitatea în Comisia pentru 
administrat�ie publica� locala�, protect�ie sociala�, juridica�, apa�rarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor s�i liberta�t�ilor ceta�t�enes�ti, 
probleme de minorita�t�i s�i culte, din cadrul Consiliului Local Tîrgu 
Mures� 
 Ment�ionez faptul ca� de la validarea mandatului meu de 
consilier, s�i pâna� în prezent, am participat la toate s�edint�ele din 
cadrul comisiei de specialitate precum s�i la cele ordinare s�i 
extraordinare întrunite de Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mures�. 
 În aceasta� perioada� de activitate am luat cuvântul de 10 ori în 
plen sau înaintea ordinii de zi, vizând probleme de un real interes 
pentru municipiul nostru. 
 În perioada de activitate prezentata� am init�iat urma�torul proiect 
de hota�râre: 
 - 1 octombrie 2009: 
  HCLM, privind CONSTATAREA înceta�rii de drept a mandatului 
de consilier local, a domnului Florea Constantin, ca urmare a pierderii 
calita�t�ii de membru, al partidului politic, pe a ca�rei lista� a fost ales, 
respectiv PNL s�i declararea ca vacant a unui loc de consilier 
municipal. 
 În urma celor 10 s�edint�e desfa�s�urate în partea a doua a anului 
2009, ment�ionez ca� am luat parte s�i am votat la toate proiectele de 
hota�râre expuse. Vizând interesul ceta�t�eanului, am avut s�i unele 
abt�ineri sau am votat împotriva câtorva proiecte.  



Doresc ca s�i de acum încolo, deciziile mele sa� fie în interesul s�i bunul 
mers al comunita�t�ii pe care o reprezint. 

De asemenea, în calitate de consilier local, am participat la: 
- vizita la Penitenciarul Tîrgu Mures� (17 septembrie); 

 - dezbaterea despre problemele oras�ului cu parlamentarii din  
           Tîrgu Mures� (5 noiembrie); 
 - întâlnire cu revolut�ionarii municipiului (21 decembrie). 
 
 
 Având în vedere perioada scurta� s�i funct�ia recenta� în care 
am activat, acesta este raportul meu de activitate. 
 
 
 
 
 
 
 
           Cu respect pentu tîrgumures�eni, 
             Consilier Municipal 
        Pui Sebastian Alexandru 


