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Raport de activitate desfasurata de consilier local Gheorghe Urcan 

in perioada iunie2008 – decembrie 2009 
 

Detin calitatea de consilier local PD-L castigata la alegerile locale din 

2008,calitate validata in sedinta din 18.06.2008 a consiliului local Targu Mures. Astfel 

conform Legii administratiei publice locale  nr. 215 din 2001, art. 52 , alin. 4 , acest 

raport de activitate este nu doar o datorie morala cat o obligatie legala. Una din cele mai 

onorante activitati ale vietii publice este reprezentarea comunitatii si concetatenilor tai, 

motiv pentru care m-am implicat cu toata seriozitatea. Din momentul in care am fost 

validat consilier local , mi-am impus o pozitie constructiva si deschidere spre dialog cu 

toti ceilalti consilieri indifferent de partidul din care fac parte, spre binele comunitatii. 

Activitatea de baza s-a desfasurat pe doua planuri,in comisia de specialitate si 

in plenul consiliului. 

 

Activitati in plen. 
 

Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale consiliului din 

aceasta perioada. Din iunie pana la finele anului 2008 am fost prezent la 7 sedinte 

ordinare si o sedinta extraordinara.  Din ianuarie pana la finele anului 2009 am participat 

la 12 sedinte ordinare si 9 extraordinare , destul de numeroase si datorita alegerilor 

prezidentiale. In cadrul sedintelor de plen ale consiliului am avut interventii care au vizat 

hotarari ale consiliului local in legatura cu sportul,taxe si impozite, realizarea unei 

canalizatii unitare  a retelelor de transmitere a informatiei si in special pentru amenajarea 

unui loc de joaca pentru copiii care locuiesc pe strada Valea Rece , proiect care a 

necesitat un schimb de terenuri intre persoane private si Primaria municipiului Targu 

Mures.  

 

Activitati in comisii 
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Prin HCL nr. 8/18.06.2008 sunt membru in comisia de specialitate pentru 

servicii publice si comert,care se reuneste de regula bilunar inaintea sedintelor de consiliu 

pentru discutarea si avizarea materialelor pentru plen. In cadrul sedintelor pe comisii am 

sustinut toate materialele cu privire la  amenajarea de parcuri de joaca pentru 

copii,amenajari de parcari si strazi pentru acces in interiorul cartierelor. M-am opus 

demolarii garajelor construite individual si care au primit statutul de garaje acceptate , 

pana la momentul existentei unor proiecte aprobate care necesita acel spatiu ocupat de 

garaje. 

In 2008 am sustinut instituirea unor taxe speciale pentru cazinouri,avand in 

vedere activitaea desfasurata. In anul 2009 m-am pronuntat pentru mentinerea taxelor si 

impozitelor la nivelul anului 2008, avand in vedere contextual crizei economice actuale. 

 

Alte activitati 
 

Am participat la sedinte cu caracter tehnic avand ca tema: 

- activitatea SC ENERGOMUR SA ; 

- activitatea SC LOCATIV SA; 

-  infiintarea unui centru ecologic , modern, de colectare a deseurilor menajere; 

- canalizatie unitara a retelelor de transmitere a informatiei. 

 

Am participat ca membru din partea Consiliului Local in comisia de atribuire 

prin licitatie a unor spatii comerciale din Piata de zi Cuza Voda. 

 

Intalniri cu cetatenii 
 

Am organizat intalniri stradale cu cetatenii in cartiere pentru rezolvarea unor 

probleme punctuale ( amenajari locuri de parcare , intretinere si amenajare spatii de joaca 

pentru copii , realizare trotuare si alei , taieri de copaci).  

In mod special am reprezentat  cetatenii de pe B-dul Pandurilor numerele 139 

si 141 in relatia cu SC ENERGOMUR SA in privinta reabilitarii instalatiilor de furnizare 

a apei calde.  
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Am organizat intalnirea Primarului dr. Dorin Florea si sefii serviciilor din 

cadrul primariei cu  reprezentantii Asociatiilor de Proprietari din cartierul Tudor 

Vladimirescu zona Bulevardul Pandurilor, str Predeal , str Moldovei , str Brasovului, Str. 

Selimbar , Aleea Hateg, Aleea Covasna, Aleea Vrancea, Buday Nagy Antal, etc.  si am 

participat la intalniri in celelalte cartiere pentru discutii referitoare la administrarea 

domeniului public, in special despre izolarea termica a blocurilor. 

Prezenta la actiuni ale primariei 
- Zilele Targumuresene; 

- Acordarea titlurilor de Cetatean de onoare al orasului; 

- Balurile primariei; 

- Festivitatile  de Ziua Nationala a Romaniei 1 decembrie 2008,1 decembrie 2009 ; 

- Festivitatile cu ocazia zilei Uniorii Principatelor Romane  24 ianuarie 2009; 

- Festivalul Vinului , in Cetataea Medievala Targu Mures; 

- Deschiderea sezoanelor estivale la Complexul de agreement “Muresul” ; 

- 9.01.2009 am asistat la Sedinta Consiliului Judetean cu primariile privind 

gestionarea deseurilor. 

 

Concluzii 
 

In calitatea mea de consilier din partea Partidului Democrat-Liberal , am 

actionat conform principiilor partidului pentru promovarea hotararilor Consiliului local 

necesare rezolvarii unor probleme stringente ale societatii si dezvoltare a municipiului 

Targu Mures. In aceasta perioada neavand interese personale ci interesele intregii 

comunitati locale am incercat sa reprezint interesele electoratului meu. 

 

                           

 

                                                                                 Consilier local 

                                                                                 Gheorghe Urcan 


