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Articolul 51 , aliniatul 4 al legii 215/2001, lege care reglementează modul de funcţionare al
administraţiei publice locale prevede ca obligaţie, faptul că fiecare consilier local sau judeţean, tre-
buie să prezinte un raport de activitate, raport care să enumere modurile în care s-a achitat de
responsabilităţile ce-i revin ca şi ales local.  

I. ACTIVITATEA DIN COMISII ŞI PLEN 

Activitatea mea din cursul lui 2011 s-a desfăşurat pe mai multe planuri, prin urmare voi descrie
implicarea mea ca şi ales local trecând în revistă diferitele domenii de responsabilitate. 

Încep cu activitatea legată strict de lucrul în comisiile sau plenul consiliului local. Precizez că în
anul 2011, ca de altfel de-a lungul întregului meu mandat de până acum am fost prezentă la fiecare
şedinţă de comisie sau de plen. Comisia pentru servicii publice şi comerţ, al cărei secretar sunt se
întruneşte de cel puţin două ori pe lună, pentru a discuta punctele ce urmează a ajunge pe ordinea
de zi a şedinţei plenului din luna respectivă. Se cuvine să spun şi faptul că aceste şedinţe de comisii,
nu sunt doar formale, ci alături de colegii mei dezbatem în cele mai mici detalii proiectele ce ne
sunt supuse atenţiei. De altfel, faptul acesta a şi dus ca nu de puţine ori să intervin în plen pentru
a preciza importanţa dezbaterilor din timpul comisiilor, dezbateri care lămuresc mult mai bine
anumite aspecte tehnice. 

În cursul anului 2011 am fost prezentă la toate şedinţele plenului consiliului local. Pe trei dintre
acestea, le-am şi condus, în calitate de preşedinte de şedinţă. Este vorba de şedinţele ordinare din
data de 8 februarie ( cu continuare în 10 februarie) şi 30 iunie, dar şi de şedinţa extraordinară din
data de 24 februarie. 

Nu voi insista asupra interpelărilor pe care le-am avut în plenul consiliului local, mai întâi
datorită faptului că acestea au fost numeroase în cursul lui 2011,  şi mai apoi şi pentru că presa
tîrgumureşeană le-a adus la timpul potrivit în atenţia locuitorilor oraşului.
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Prin hotărâre de consiliu local am fost aleasă să fac parte din comisia de clarificare a situaţiei
imobilelor aflate în proprietatea ori gestiunea delegată a societăţii Energomur. Alături de ceilalţi
colegi din această comisie, am fost la fiecare dintre cele peste 30 de obiective pentru a identifica
cum anume autoritatea locală le poate transforma în spaţii utile pentru oraş. Pe scurt , fiecare imo-
bil în care a funcţionat o centrală, acum dezafectată, a fost evaluat. Astfel, am elaborat împreună
un proiect de hotărâre de consiliu local, în care am propus plenului o listă de imobile care sunt
importante pentru administraţia locală, ele putând deveni fie grădiniţe sau creşe, fie fundaţii pen-
tru viitoare blocuri de locuinţe. Proiectul de hotărâre a fost votat de plenul consiliului local. 

O altă comisie în care am fost aleasă în 2011, este cea privind aprobarea achiziţionării în
condiţiile legii a unor centrale termice aflate în proprietatea societăţii Energomur, societate aflată
în faliment şi constituirea unei comisii de negociere. Pe scurt această comisie are sarcina de a purta
negocieri cu lichidatorul judiciar, negocieri care să aducă în patrimonial oraşului acele imobile
care au grad mare de importanţă. Până acum, această comisie a propus plenului un proiect de
hotărâre care a fost votat. Astfel 3 imobile vor ajunge în patrimoniul administraţiei locale. Această
comisie continuă să lucreze, doar o parte din obiective fiind îndeplinite până acum.

II. ACTIVITATEA DIN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE 
ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE DIN TÎRGU-MUREŞ 

Conform noilor prevederi legale, fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat este
coordonată de un consiliu de administraţie. În componenţa acestuia se regăseşte şi un reprezentant
al consiliului local. Astfel, în calitate de consilier local, fac parte din 7 astfel de consilii de
administraţie:

- Grădiniţa Sportivă cu Program Prelungit “Piticot”
- Grădiniţa cu Program Prelungit “Licurici”
- Grădiniţa cu Program Normal nr. 7
- Gimnaziul “Liviu Rebreanu” corp A
- Gimnaziul “Liviu Rebreanu” corp B
- Grupul Şcolar “Gheorghe Şincai”
- Colegiul Naţional “Alexandru Papiu Ilarian”

Am participat la nenumărate şedinţe ale acestor consilii de administraţie. 

Implicarea mea nu s-a rezumat la respectarea obligaţiilor impuse de lege, cum ar fi participarea
la evaluarea calităţii personalului didactic şi nedidactic, aprobarea regulamentelor interne de
funcţionare sau a programelor extraşcolare. Am încercat să identific problemele concrete ale re-
spectivelor unităţi de învăţământ şi să le aduc la cunoştinţa celor care pot şi trebuie să le rezolve.
Fie că a fost vorba de rezolvarea unor probleme mai simple, precum reparaţii curente sau
întreţinerea imobilelor, fie că a fost vorba de situaţii mai complexe, precum cele legate de planurile
de şcolarizare, am încercat ca prezenţa mea să aibe efecte cât mai concrete. 

Voi mai face doar o precizare – dacă la început, activitatea în aceste consilii părea mai mult
formală, în prezent acest mecanism funcţionează cu adevărat generând soluţii care uşurează con-
siderabil “povara” administrării unei unităţi şcolare, “povară” ce anterior cădea doar pe umerii di-
rectorilor. 
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III. AUDIENŢE ŞI ÎNTÂLNIRI CU TÎRGUMUREŞENII 

Am început programul “organizat” de audienţe în 13 februarie 2009. Am folosit termenul de
“organizat”, pentru a face diferenţa între întănirile ad-hoc şi cele programate, anunţate public şi
susţinute cu o anumită cadenţă şi tipic. 

În 2011, am susţinut 21 de sesiuni de audienţe. Toate au avut loc în holul Ansamblului “Mureşul”
din cartierul 1848, în zile de duminică de la ora 11:00. În total am discutat despre problemele lor
concrete cu 158 de tîrgumureşeni. Chiar dacă nu în fiecare caz în parte am şi reuşit să rezolv prob-
lema, cu siguranţă pe fiecare dintre cei care mi-au solicitat ajutorul, i-am îndrumat către
autorităţile care puteau să-i ajute. Este vorba mai ales de tîrgumureşenii care aveau probleme
legate de recalcularea pensiilor, găsirea unui loc de muncă, ba chiar şi situaţii legate de procese de
retrocedare a fostelor proprietăţi. Şi pe această cale doresc să le mulţumesc şefilor instituţiilor
deconcentrate din judeţ, care de fiecare dată când le-am solicitat ajutorul în numele acestor oa-
meni, au reacţionat prompt şi au găsit soluţii de rezolvare a problemelor. 

Problemele ridicate de tîrgumureşeni şi care ţineau de competenţa mea, ca şi consilier local, s-
au referit în mare la termie, alimentarea cu apa potabilă, locuri de parcare, întreţinerea parcurilor,
locuinţe sociale şi relaţia cu asociaţiile de proprietari. Toate problemele pe care aflându-le le-am
transmis ulterior executivului primăriei tîrgumureşene au fost preluate cu maximă seriozitate, iar
cei care au făcut sesizarea au şi aflat răspunsul. Mulţumesc pentru promptitudine tuturor colegilor
din executivul primăriei.       

În decursul anului trecut am organizat împreună cu executivul primăriei 3 întălniri cu
tîrgumureşenii din cartierul 1848. Ele au fost ocazionate de verificarea unor lucrări edilitare care
se desfăşurau în zonă, însă scopul acestora a fost şi identificarea împreună cu direcţii beneficiari
a unor noi investiţii. Au fost astfel stabilite locaţii pentru amenajarea unor locuri de parcare, dar
şi a unor spaţii de joacă destinate celor mici. Unele dintre acestea au fost deja amenajate, altele
sunt în curs de proiectare. La fiecare dintre aceste întâlniri au participat zeci de oameni, care au
avut ocazia să îşi spună păsul direct autorităţilor responsabile de rezolvarea problemelor ridicate. 

Fac precizarea că activitatea mea directă cu tîrgumureşenii se concentrează pe cartierul 1848. Nu
este vorba de vreo discrimare, însă regula stabilită în grupul consilierilor locali PDL este următoarea.
De la începutul mandatului, fiecare dintre cei 8 consilieri şi-a ales o zonă a oraşului în care să se
implice cât mai puternic. Cartierul Dâmbu Pietros este zona mea de maxim interes şi datoriră fap-
tului că locuiesc în acest cartier. Astfel, fiecare dintre noi putem identifica şi stăpânii mult mai bine
problemele ce ţin de competenţa administraţiei locale. Evident însă, că am răspuns tuturor
solicitărilor care mi-au fost adresate, indiferent de zona în care locuia respectivul tîrgumureşean. 

IV. RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ 

În calitate de consilier local am participat la 3 audieri publice, organizate de reprezentaţi ai
societăţii civile din Tîrgu-Mureş. Prima a avut loc în data de 3 noiembrie 2011, în Sala Tonitza a
Hotelului Continental cu tema „Implicarea Primăriei Tîrgu-Mureş în sprijinirea serviciilor sociale
prestate de organizaţii neguvernamentale”.

Acest eveniment de consultare publică a fost organizat de Institutul Est European de Sănătate
a Reproducerii din Tîrgu-Mureş, Sindicatul jurnaliştilor „Mediasind” filiala Mureş şi Sindicatul
Redacţional Radio Tîrgu-Mureş.

În cazul acestei audieri publice am făcut parte din comisia de experţi, contribuind ulterior la
elaborarea raportului cu propuneri concrete care au fost prezentate atât executivului primăriei
tîrgumureşene, cât şi plenului consiliului local.  
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Cea de a doua dezbatere publică la care am participat a fost organizată de Sindicatul MediaSind,
Federaţia Patronatelor IMM Regiunea Centru, Consiliul Local IMM Tg-Mureş, Fundaţia CPA IMM
Mureş, Asociaţia Rotaract Club Tîrgu-Mureş, Institutul Naţional pentru Dezvoltarea Integrată a
Ariilor Protejate din România, Patronatul IMM Mureş şi Blaj în data de 22 noiembrie 2011, pe
tema “Soluţii pentru îmbunătăţirea procedurii de elaborare şi adoptare a actelor administrative
normative la nivelul Primăriei Tîrgu-Mureş şi Consiliului Local Tîrgu-Mureş.”  În calitate de con-
silier local am susţinut o depoziţie pe care am depus-o comisiei de experţi. 

În data de 29 noiembrie 2011, în Sala Deus Providebit, am participat la audierea publică cu tema
“Cum punem în practică principiul egalităţii de şanse pentru copiii cu dizabilităţi din judeţul
Mureş?” Audierea a fost organizată de Fundaţia Alpha Transilvană, fundaţie cu care colaborez de
multă vreme. În ultimele luni această colaborare s-a intensificat, datorită perioadei dificile care
fundaţie o traversează. Nu voi insista asupra acestui subiect, pentru că deja este cunoscut de toţi
cei pe care viaţa oraşului îi interesează. 

V. ALTE ACTIVITĂŢI 

Anul 2011 mi-a oferit ocazia să contribui şi la punerea în aplicare a diferitelor proiecte ale
administraţiei locale. Pe scurt este vorba de campania “Ghişeul.ro”, desfăşurată în luna octombrie,
demers în urma căruia 60.159 de contribuabili tîrgumureşeni au primit datele de utilizator şi parola
care le-au uşurat plata nu doar a impozitelor şi taxelor locale ci şi a amenzilor.

Un alt proiect îl reprezintă dezbaterea iniţiată de primarul municipiului Tîrgu-Mureş, dr. Dorin
Florea, denumită “102 primari mureşeni analizează principiile descentralizării şi a reorganizării
administrativ-teritoriale”. Evenimentul a avut loc în data de 18 august şi a reprezentat prima ocazie
pe care primarii mureşeni au avut-o de a discuta despre principalele teme vehiculate la nivel
naţional, în ceea ce priveşte administraţia locală.  

Acestea sunt principalele domenii în care, în calitate de consilier local, m-am implicat în cursul
anului 2011. Acesta este un raport administrativ şi nu unul al activităţii mele politice. Când vine
vorba de administrarea acestui oraş, fiecare dintre cei 23 de consilieri locali trebuie să acţioneze
conform legii 215 şi a legii bunului simţ. Bineînţeles, am avut şi o activitate politică, dar aceasta
nu face tema acestui raport.
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