Raport de activitate
al consilierului local dr. Bakos Levente
pe anul 2008

Tîrgu Mureş, ianuarie 2009
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Începutul unui an este întotdeauna un prilej de dare de seamă şi planuri de
viitor. Prezentul document este raportul unei activităţi care a început în urma alegerii
mele la 01.06.2008. în funcţia de consilier local. Mandatul obţinut este, poate, rezultatul
muncii depuse în autoritatea locală, în perioada imediat premergătoare alegerilor, în
calitate de viceprimar al mun. Tîrgu Mureş.
Perioada de analiză nu reprezintă o perioadă prea lungă în administrarea unui
oraş, dar onorez astfel şi o obligativitate legală stabilită de Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, prin art. 51, pct.4, unde se prevede că „fiecare consilier local şi
viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public
prin grija secretarului”.
Prezentul raport îşi propune ca:
1. să prezinte succint activitatea mea pe perioada iulie – decembrie 2008
2. să fie un raport faţă de Consiliul Local şi cetăţeni, în adevăratul sens al
cuvântului
3. să prezinte succint problemele cu care m-am ocupat respectiv să prezinte
unele probleme care încă nu sunt rezolvate şi doresc să particip la
rezolvarea lor.
4. să fie un mesaj fără tentă politică din partea unei persoane publice în
perioada imediat următoare a unor evenimente politice de anvergură.

Prezentul raport nu îşi propune o descriere exhaustivă a activităţilor desfăşurate
de consilierul local Bakos Levente şi se limitează doar la acelea la care autorul a avut o
influenţă directă şi nemijlocită. Mai mult, nu sunt prezentate acele activităţi care sunt de
rutină şi nici cele care sunt desfăşurate în cadrul unor comisii din care fac parte.
În acest raport se voi încerca să fac abstracţie de faptul că statutul de consilier
local este un statut obţinut pe criterii politice. Cele prezentate nu vor avea caracter
politic, ci doreşte să fie darea de seamă a unei persoane care activează în administraţia
2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

publică locală de peste 8 ani. Deşi constat cu consternare că recent, caracterul politic al
statutului consilierului local s-a amplificat, în detrimentul caracterului de edil. (conform
DEX, „edil.=(Adesea fig.) Persoană care face parte din conducerea administrativă

a unui oraş; consilier municipal”. În ciuda acestui fapt mă consider printre acei naivi
care crede că se poate face administraţie cu preponderenţă pe criterii profesionale, fără
a lua în considerare influenţele politicului (aici în sens peiorativ). Faptul că, noi cei de la
Consiliul Local ar trebui să ne ocupăm de politicile de dezvoltare locală, sau că deciziile
noastre pot fi influenţate de anumite crezuri şi doctrine, este cu totul altceva.

Doar în date statistice...
Participări la şedinţe: 6 (100%)
Proiecte de hotărâri proprii: 3
Propuneri de modificări, interpelări: 24
Vot politic: 3
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Prezentarea principalelor activităţi
1.

Garaje şi Parcări Publice

Încă din timpul în care am fost consilier local în mandatul precedent, m-a preocupat în
mod deosebit problema garajelor din Tîrgu Mureş. Ocuparea abuzivă a domeniului
public de către aproximativ 1000 de garaje ilegale, are impact major asupra condiţiilor
de parcare din zonele în care se află. Poate una din marile nerealizări ale Consiliului
Local a perioadei de după 1989 este cea de abordare ambiguă a construirii garajelor pe
domeniul public. Din 2000 încerc să conving Consiliul Local asupra reglementării
situaţiei garajelor, dar de cele mai multe ori tentativele de schimbare în acest sens au
fost blocate încă din faza incipientă. Am avut o interpelare cu privire la reglementarea
situaţiei garajelor construite ilegal, în sensul demolării acestora şi construirii de parcări
publice.
În această legislatură am avut mai multe intervenţii privind interzicerea creerii a
noi zone de parcări în detrimentul spaţiilor verzi, am cerut audiere publică în acest sens,
împreună cu analiza eliminării garajelor de pe domeniul public.
Până la urmă în domeniul parcărilor nu de reglementari ducem lipsa, ci de
respectarea acestora. Există reglementări, de exemplu HCL nr.224/2002 modificat în
2008- privind parcările pe domeniul public a autoutilitarelor, care nu se respectă.

În ceea ce priveşte parcărilor publice cu plată, din zona preponderent centrală,
am făcut parte din comisia de analiză şi întocmire a caietului de sarcini privind
gestionarea acestora. După cum se cunoaşte este în curs adjudecarea acestui drept
prin licitaţie. După începerea activităţii conform noilor reglementări voi fi membru în
comisia de monitorizare a acestei activităţi.
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2.

Transportul în comun

Anul 2008 a adus o serie de modificări majore în ceea ce priveşte transportul
local în comun. În urma acestor modificări a devenit imperios necesară modificarea
modului de operare atât a operatorilor de taximetrie, cât şi a transportatorilor în comun
prin autobuze. Modificarea sistemului actual al transportului în comun cu autobuze,
conform noilor reglementări, presupune o serie de măsuri organizatorice, economice şi
tehnice bazate pe studii şi consultări cu toţi factorii implicaţi. Ca urmare a măsurilor
stabilite de Consiliul Local prin şedinţa din 07.02.2008, până la data de 30.06.2008
trebuia să se întocmească a normele de transport în comun, regulamentul-cadru de
concesiune a transportului public local de călători, precum şi normele specifice privind
desfăşurarea acestuia în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cel mai important aspect
este organizarea transportului public urban fără microbuze.
Încă din prima şedinţă a noului Consiliu Local am reamintit că ne aflăm în
întârziere cu implementarea reglementărilor legale în acest domeniu. Ca urmare, şi a
insistenţelor mele, în luna noiembrie Consililul Local a adoptat o primă formă de Norme
transport public urban. La solicitarea mea, tema va fi reluată în luna februarie, când se
va regândi întregul regulament ţinând cont şi de experienţele cumulate în lunile
decembrie-ianuarie. Rezultatul aşteptat, este unul foarte clar: un transport local mai
civilizat efectuat doar cu autobuze, cu un program strict respectat şi cu sancţiuni
drastice.

3.

Clarificarea situaţiei SC ASFAMUR SRL

După cum se cunoaşte SC ASFAMUR SRL este societatea comercială creată de
Consiliul Local în vederea producerii unor mixturi asfaltice. Istoria firmei, încă de la
înfiinţarea acestuia din 2003, este caracterizată de mari dezbateri în cadrul Consiliului
Local. Asocierea cu o firmă româno-germană, SC ASPHAROM SRL, şi terenul din
strada Barajului nr.17 a fost în atenţia mass media locală şi naţională, inclusiv a
organelor de control.
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Chiar de la prima şedinţă ordinară a Consiliului Local am insistat ca să se
prezinte noului consiliu situaţia firmei SC ASFAMUR deţinut de Consiliul Local. Cu puţin
timp înainte de alegerile locale, şi prin contribuţia mea, s-a reglementat problema
terenului din str.Barajului şi asocierea cu firma ASPHAROM a SC ASFAMUR SRL.
Astfel s-a rezolvat situaţia litigioasă din 2005, care a fost rezultatul unui parteneriat „cu
dificultăţi” încă din 2003.
După formarea noului consiliu, aproape în toate şedinţele, excepţie făcând una
singură, am avut interpelări cu privire la convocarea de urgenţă a unei AGA
extraordinare al Asfamur SRL. în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a acestora.
În prezent SC ASFAMUR este în situaţia de a nu desfăşura nici o activitate care
să genereze profit, în afară că este „partener şi acţionar tăcut” la ASPHAROM SRL. Mai
mult, ne aflăm în situaţia în care administratorul actual şi-a îndeplinit mandatul. Sarcina
Consiliului Local pentru perioada următoare este de a concepe strategia de dezvoltare
a acestei societăţi. Ca rezultat al interpelărilor mele, probabil în şedinţa din luna ianuarie
a acestui an consiliul va adopta o hotărâre în acest sens.

4.

Activităţi

legate

de

obţinerea

unor

fonduri

guvernamentale sau ale Uniunii Europene
Obţinerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare oraşului nu este un punct forte a
administraţiei publice locale. Una dintre posibilităţile aproape certe de obţinere a unor
fonduri este crearea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI). Tîrgu Mureşul a
fost solicitat să adere la două dintre acestea, ADI „ECOLECT” şi ADI „AQUAINVEST”.
M-am implicat în susţinerea ambelor proiecte, deşi încă de la concepere au fost
divergenţe majore între factorii implicaţi. Am avut o serie de intervenţii cu privire la
modificarea

statutului

Asociaţiei

de

Dezvoltare

Intercomunitară

”Aquainvest”,

considerând că are o formă care dezavantajează oraşul nostru. Am semnalat o serie de
deficienţe, inclusiv legale, în statutul acestuia. Consiliul Local a adoptat o hotărâre care
conţine aceste modificări.
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Într-o altă speţă, dar tot legat de fonduri nerambursabile, am avut o propunere de
modificare la materialul cu privire la Caietului de Sarcini privind achiziţia unui centrale
termice la Administraţia Serelor. Am propus, şi s-a acceptat, ca să se acorde punctaj
suplimentar la acei ofertanţi care ne oferă susţinere în accesarea unor fonduri UE. Este
un fapt cunoscut că sunt fonduri substanţiale pentru sistemele cu energii
neconvenţionale (centrala care se doreşte a achiziţiona este de acest gen, ca urmare
până la 80% din valoare se poate finanţa din fonduri extrabugetare).

5.

Administrarea

domeniului

public

(achiziţii

de

terenuri, imobile, denumiri de străzi).
Terenurile libere, spaţiile de dezvoltare urbană sunt extrem de limitate în Tîrgu
Mureş. Suntem poate dintre cele mai dezavantajate municipii din ţară. Municipalitatea
este preocupată permanent de achiziţionarea de terenuri şi imobile în vederea unor
dezvoltări urbanistice.
În anul 2008 am fost implicat şi lucrez în grupurile de consilieri şi specialişti care
se ocupă de aceste achiziţii, respectiv sunt membru în acele comisii care au scop de
îmbogăţii patrimoniul oraşului.
Astfel, lucrez în comisia creată în vederea achiziţionării unor imobile din strada
Baladei (proiectul de creare a unei căi de acces dintre strada Al. Filimon şi Cuza Vodă),
în comisia de preluare a batalului de la Azomures SA (fac parte dintre acei consilieri
care susţine preluarea cu condiţia dării în administrare a combinatului a terenului până
la neutralizarea terenului). Am participat la achiziţionarea unor imobile de pe terenul de
fotbal „Mureşeni” şi a unui teren de 4,48ha pentru depozitul de deşeuri.
Sunt membru în comisia de licitaţie a spaţiilor comerciale la Administrarea
Pieţelor.
În ceea ce priveşte atribuirea unor denumiri, am avut o interpelare cu privire la
denumirea unor străzi din Tîrgu Mureş, despre a 2 martiri a luptei anticomuniste din
Tîrgu Mureş. De asemenea am avut o interpelare cu privire la modificarea şi
reglementarea denumirilor de staţii de autobuz.
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6.

Problema câinilor fără stăpâni

Urmăresc cu foarte mare atenţie problema câinilor fără stăpân. Este o problemă
încă nerezolvată în oraşul nostru. Am participat la selectarea societăţii comerciale care
urma să efectueze activitatea de ecarisaj din municipiu. În urma analizei ofertei primite
am fost de acord că varianta delegării acestui serviciu este mult prea costisitoare, şi ca
urmare serviciul special creat, şi deja existent, să fie sprijinit în aşa fel încât să obţină
autorizările necesare desfăşurării activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân. În
curând amenajarea spaţiului pentru adăpost se va finaliza urmând, să se obţină
autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii.
Am o propunere de Hotărâre de Consiliu Local depusă la executivul primăriei cu
privire la Regulamentul de deţinere a câinilor în Municipiul Tîrgu Mureş. Regulament ce
este analizat de compartimentul de specialitate şi care va veni în complectarea
„Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de gestionare a a câinilor
fără stăpân.” deja existent.

7.

Activităţi privind implementarea Codului de control

intern
În cadrul Consiliului Local am insistat de mai multe ori la crearea Corpului de
Control al Primarului, şi a adoptării Normelor de Control Intern. Acest document trebuie
să fie un element de legătură, să se coreleze cu Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare (ROF), Statutul Municipiului Tîrgu Mureş şi documentaţia existentă cu
privire la sistemul de asigurare a calităţii în Primăria Municipiului Tîrgu Mureş.
Reglemantarea acestor aspecte vor contribui la transparenţa decizională din cadrul
Primăriei.
Trebuie menţionat că Regulamentul de Control Intern nu este o problemă de
competenţa strictă a Consiliului Local, dar am susţinut orice hotărâre de consiliu care
viza acest aspect. (în perioada recentă au fost două propuneri a executivului în acest
sens), cu atât mai mult că aceste măsuri sunt cerute şi de legislaţia în vigoare, în speţă
OMF nr.946/2005, şi aceste aspecte au fost semnalate inclusiv de organele de control.
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8.

Alte aspecte

Am susţinut menţinerea preţului de facturare a energiei termice a Energomur, în
contradictoriu cu propunerea de hotărâre
Am votat pentru crearea unor puncte de lucru a Primăriei în diverse cartiere.
Am fost numit, apoi la iniţiativa colegului meu Kolozsvári Zoltán, am fost eliberat
din funcţia de membru în CA de la Baschet Club Mureş.
Am avut o contribuţie majoră în stabilirea unor taxe speciale pentru cazinouri

Consilier Local,
dr.Bakos Levente
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Activităţi respectiv sarcini primite în şedinţele plenare
a Consiliului Local
2008

2008.07.31, sedinţa nr.1
1. Interpelare pentru convocarea de urgenţă a unei AGA Asfamur SRL.
2. Ales în comisia de analiză şi întocmire a caietului de sarcini privind
gestionarea parcărilor publice cu plată.
3. Ales în comisia de licitaţie pentru închirierea spaţiilor comerciale din cadrul
Administrarea Pieţelor.
4. Propunere de modificare la la Caietului de Sarcini privind achiziţia unui
centrale termice la Administraţia Serelor, susţinerea accesării unor fonduri UE,.
2008.09.04, sedinţa nr.2
1. Interpelare cu privire la prezentarea în faţa Consiliului a Normelor transport
public urban.
2. Ales în comisia de licitaţie privind gestionarea parcărilor publice cu plată.
3. Ales în comisia de licitaţie de achiziţionare a unor imobile din strada Baladei.
4. Interpelare privind crearea Corpului de Control al Primarului, şi a adoptării
Normelor de Control Intern.
5. Interpelare cu privire la modificarea statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară,”Aquainvest”.
2008.09.25., sedinţa nr.3
1. Am avut o propunere de modificare a hotărârii cu privire la ocuparea
domeniului public cu materiale de construcţii.
2. Am avut o interpelare de susţinere de preluare, cu condiţii, a terenului de la
Azomures SA.
3. Am fost nominalizat şi ales în comisia de licitaţie de achiziţionare a unor
imobile de pe terenul de fotbal „Mureşeni”.
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2008.10.30., sedinţa nr.4
1. Am avut o interpelare cu privire la denumirea unor străzi din Tîrgu Mureş,
despre 2 martiri a luptei anticomuniste din Tîrgu Mureş.
2. Am avut o interpelare cu privire la modificarea şi reglementarea denumirilor de
staţii de autobuz.
3. Am avut o interpelare cu privire la reglementarea situaţiei garajelor construite
ilegal, în sensul demolării acestora şi construirii de parcări publice.
4. A depus un proiect de hotărâre cu privire la Asfamur. Proiectul a fost adoptat.
5. Am susţinut menţinerea preţului de facturare a energiei termice a Energomur,
în contradictoriu cu propunerea de hotărâre
6. Am fost nominalizat şi ales în comisia de licitaţie de achiziţionare a unui teren
de 4,48ha pentru depozitul de deşeuri.

2008.11.13., sedinţa nr.5
1. A fost votată proiectul de hotărâre propus de mine la şedinţa anterioară
referitor la Asfamur.
2. Am susţinut aprobarea Normelor de transport public intern cu menţiunea
rediscutării acestuia în luna februarie.
3. La iniţiativa colegului meu Kolozsvári Zoltán am fost eliberat din funcţia de
membru în CA de la Baschet Club Mureş.

2008.12.18., sedinţa nr.6
1. Am avut o interpelare privind interzicerea creerii a noi zone de parcări în
detrimentul spaţiilor verzi, am cerut audiere publică în acest sens, împreună cu
analiza eliminării garajelor de pe domeniul public.
2. Am avut o contribuţie majoră în stabilirea unor taxe speciale pentru cazinouri

Consilier Local,
dr.Bakos Levente
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-

kerni a beszamolot az Aquaninvestrol

-

utcanevekrol, megallo nevekrol

La forma de întocmire s-a insistat ca temele abordate să fie prezentate scurt,
cronologic şi într-o manieră critică. Astfel se va aborda acele teme cu care mă ocup mai
mult timp, problema societăţii comerciale ASPHAMUR SRL al cărui unic asociat este
consiliul Local, problema câinilor fără stăpâni, transportul în comun, aspecte legate
de circulaţie, administrarea domeniului public - inclusiv a zonelor cu spaţii verzi -,
managementul deşeurilor.
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