RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL
dr. SITA IOAN
perioada ianuarie – decembrie 2010

În temeiul art. 51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, subsemnatul dr. Ioan Sita – consilier local în cadrul
Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, din partea Partidului România Mare, aduc la
cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată în anul 2010, respectiv ianuarie –
decembrie 2010.
În anul 2010 am participat la toate şedinţele Consiliului local municipal
Tîrgu Mureş, în total 21 şedinţe (15 ordinare şi 6 extraordinare). Am fost desemnat ca
preşedinte de şedinţă în două plenare, în cursul lunii martie 2010, în cadrul cărora s-au
dezbătut peste 40 de proiecte de hotărâre.
Tot în decursul anului 2010 am fost iniţiator la mai multe proiecte de
hotărâre, după cum urmează:
1. Hotărârea Consiliului local nr. 37/25.02.2010 privind modificarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu
Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 143/23.12.2004;
2. Hotărârea Consiliului local nr. 143/06.05.2010 privind aprobarea
Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Tîrgu
Mureş” şi a distincţiei „Pro Urbe”;
Coiniţiator la următoarele proiecte de hotărâre:
1. Hotărârea Consiliului local municipal nr. 197/24.06.2010 privind
modificarea art. 8 din Hotărârea Consiliului local nr. 154/06.05.2010 referitoare la
stabilirea unor măsuri în domeniul alimentării cu energie termică în Municipiul Tîrgu
Mureş;

2. Hotărârea Consiliului local nr. 363/28.10.2010 privind acordarea unor
ajutoare de urgenţă în domeniul termiei;
3. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de pe spaţiile
verzi din Municipiul Tîrgu Mureş precum şi modificările şi completările ulterioare;
4. Sprijinirea activităţilor sportive şi a contractelor de asociere dintre
Consiliul local şi asociaţiile sportive din Municipiul Tîrgu Mureş (Hotărârile
Consiliului local nr. 125/2010, 190/2010, 191/2010, 192/2010, 193/2010 şi 249/2010).
Activitatea în comisiile de specialitate:
1. Am continuat activitatea ca preşedinte al Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.
Prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 8/18.06.2008 am fost ales
preşedinte al acestei comisii, având îndatorirea de a convoca şi conduce şedinţele
comisiei de câte ori este necesar pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de hotărâre.
În decursul anului 2010 comisia s-a întâlnit de 30 de ori.
2. Prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 1/18.06.2008, modificată
şi completată prin Hotărârea nr. 266/23.12.2008 am fost desemnat secretar al
Comisiei de validare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, comisie care-şi
desfăşoară activitatea ori de câte este nevoie.
3. Membru în următoarele comisii lucrative ale Consiliului local:
a) Comisia de evaluare şi jurizare a proiectelor de învăţământ şi sport
depuse pe bază de proiecte (Hotărârea Consiliului local nr. 34/2004) cu un număr de 4
proiecte pentru învăţământ şi 4 pentru sport;
Comisia de jurizare a proiectelor culturale (Hotărârea nr. 105/2009) cu un
număr de 3 şedinţe şi 22 proiecte;
Comisia de jurizare a proiectelor depuse în baza Legii nr. 34/1998,
respectiv a Hotărârii nr. 26/2008 cu 5 şedinţe de analiză a 20 proiecte culturale, 55
concurs de proiecte sport, 10 proiecte învăţământ, etc.;

b) Comisia municipală de avizare a programelor, proiectelor şi lucrărilor cu
impact asupra spaţiilor verzi din Municipiul Tîrgu Mureş (conform Hotărârii nr.
130/2005, 197/2007 şi 83/2010);
Ca membru în această comisie care are o activitate destul de complexă am
participat la şedinţele care analizează toate cererile cu impact în acest domeniu;
Din acest an am propus ca această comisie să se întrunească săptămânal
pentru a analiza fiecare cerere referitoare la tăieri şi toaletări de arbori, precum şi la
întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi. În anul 2010 am avut peste 30 de întâlniri ale
comisiei.
De asemenea am luat parte la cele 2 dezbateri publice pe această temă.
c) Comisia de evaluare pentru concursul „Natură pentru viaţă” conform
prevederilor Hotărârii Consiliului local nr. 251/2009 şi nr. 174/2010.
d) Comisia de atribuire şi schimbare de denumiri, conform Hotărârii
Consiliului local nr. 46/2008 unde am participat la toate convocările comisiei. Ca
membru al acestei comisii am susţinut permanent păstrarea şi promovarea denumirilor
româneşti. Am iniţiat şi am urmărit realizarea proiectului de hotărâre pentru
amplasarea bustului lui Aurel Filimon pe strada ce-i poartă numele, ca omagiu
personalităţii istoricului, arheologului, etnografului şi folcloristului care a depus bazele
înfiinţării Muzeului Judeţean şi ale Bibliotecii Publice Orăşeneşti Tîrgu Mureş.
Am susţinut atribuirea denumirii Cardinal Hossu a fostei Pieţe a Bulgarilor
şi amplasarea unui bust în această piaţă.
e) Prin Hotărârea Consiliului nr. 311/2010 am făcut parte din comisia de
preluare de către Consiliul local a imobilelor prevăzute la art. 2: Ştrand 1 Mai, fostele
clădiri ale Clubului Sportiv al Armatei şi a Clubului Sportiv Mureşul;
f) ca membru al comisiilor de licitaţii am luat parte la următoarele
achiziţionări:
- imobile de pe str. Baladei;
- imobil de pe str. Mărăşeşti – colţ cu str. Eminescu;

- terenuri şi imobile de pe str. Predeal şi Tudor Vladimirescu, toate pentru
fluidizarea şi dezvoltarea traficului rutier;
g) ca urmare a Hotărârii Consiliului local nr. 382/2010, fiind membru în
Consiliul de Administraţie la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” şi la Gimnaziul
„Romulus Guga” m-am implicat în probleme specifice din sfera învăţământului pentru
îmbunătăţirea condiţiilor materiale, finanţarea proiectelor pentru modernizarea sălilor
de sport, etc.
Am participat la o serie de manifestări şi acţiuni culturale, educative,
sportive, vernisaje artistice, lansări de carte, simpozioane, dezbateri pe teme de
urbanism, etc.
Prezenţe active şi depuneri de coroane cu ocazia:
- 1 Decembrie – Ziua Naţională a României;
- 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor;
- 15 Ianuarie – Ziua marelui poet Mihai Eminescu;
- Ziua Eroilor;
- 25 octombrie – Ziua Armatei Române.
În cursul anului 2010 am luat cuvântul de cca 30 ori în plenul Consiliului
local vizând probleme cu tematică diversă: sănătate, învăţământ, cultură,
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, de confort general şi a traficului stradal,
promovarea educaţiei fizice şi a sportului la copii şi tineret precum şi a sportului de
performanţă.
Tîrgu Mureş, 2 martie 2011
Cu deosebit respect,
dr. Ioan Sita, consilier local municipal
______________________

