RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului local
Maior Sergiu Claudiu,
pe anul 2008
În temeiul prevederilor art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215 din anul
2001 cu privire la administraţia publică locală, aduc la cunoştinţa
publicului larg, activitatea desfăşurată în calitate de consilier în Consiliul
Local al municipiului Tîrgu-Mureş, în perioada 01 iunie – 31 decembrie
2008.
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Tîrgu-Mureş,
în care îmi desfăşor activitatea este Comisia de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică analizează şi
avizează, în primul rând, proiectele de hotărâre care privesc Planuri
urbanistice de detaliu, Planuri urbanistice generale, vanzareacumpararea de terenuri, concesionarea unor terenuri apartinand
domeniului public, administraţia publica locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
şi cultelor.
Pe lângă Comisia de specialitate de bază, cea de organizare şi
dezvoltare urbanistică, am fost ales în calitatea de membru şi îmi
desfăşor activitatea în mai multe comisii speciale, după cum urmează:
1) Comisia de licitare a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea
de locuinţă, aflate în administrarea S.C. Locativ S.A., conform HCLM
nr.22/2008;
2) Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de
prestări servicii în baza Legii nr. 550 / 2002, conform HCLM
nr.30/2008;
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3)Comisia de analiza si propuneri privind aprobarea
reglementarii administrarii Pasajului Subteran din municipiul Tirgu
Mures, conform HCLM nr.33/2008 ;
4) Comisia de analiza si propuneri privind unele masuri in
asigurarea serviciului public de administrare a parcarilor publice cu plata
din Municipiul Tirgu Mures, conform HCLM nr.34/2008 ;
5) Comisia de Circulatie a Municipiului Tirgu Mures,
conform HCLM nr.171/20008;
6) Comisia de preavizare a proiectelor de hotarari din
domeniul concesiunilor, amplasarii garajelor si autorizarii mansardarii
blocurilor de locuinte, conform Dispozitiei de Primar nr. 23.392/2008 ;
7) Comisia pentru negocierea directa a pretului imobilelor
necesare realizarii investitiei "Modernizare str. Baladei, Tirgu Mures"
conform HCLM nr.74/2008
8) Comisiei de negociere a pretului de achizitie a unui imobil
cu destinatia cresa, conform HCLM nr.108/2008
9) Comisia de negociere pentru achizitionarea unei suprafete
de teren in vederea amplasarii depozitului ecologic de deseuri, conform
HCLM nr.183/2008
În perioada 1 iunie 2008 – 31 decembrie 2008 au fost organizate 7
şedinţe plenare şi 12 şedinţe de comisie de urbanism nelipsind de la
niciuna dintre şedinţe plenare sau comisie. Şedinţele ordinare ale
Consiliului Local al municipiului Tîrgu-Mureş s-au desfăşurat după cum
urmează: 18 iunie 2008, 31 iulie 2008, 4 septembrie 2008, 25 septembrie
2008, 30 octombrie 2008, 13 noiembrie 2008, 18-23 decembrie 2008.
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În perioada de activitate prezentată am iniţiat următoarele
proiecte de hotărâri:
Iulie 2008 :
HCL nr.15 din 31.07.2008 – privind reglementarea unor facilitati
pentru studentii posesori de StudCard – acestia beneficiind de o
reducerea cu 50% la transportul in comun, a taxei de intrare la CASM, a
taxei de intrare la Gradina Zoologica - demers aprobat
Septembrie 2008 :
HCL nr.86 din 04.09.2008 - privind unele masuri in domeniul
circulatiei vehiculelor cu tractiune animala in municipiul Tirgu Mures –
prin care se interzice circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe
drumurile publice din municipiul Tîrgu Mures , cu exceptia anumitor
trasee prevazute in anexa - proiect aprobat ;
HCL nr. 87 din 04.09.2008 – privind infiintarea unor noi statii
pentru operatorii de transport in municipiul Tirgu Mures – proiect
aprobat ;
HCL nr.106 din 04.09.2008 – privind aprobarea unor locatii in
vederea amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al
municipiului – proiect aprobat ;
HCL nr.132 din 25.09.2008 – privind unele masuri in domeniul
circulatiei rutiere in municipiul Tirgu Mures- proiect aprobat;
Octombrie 2008:
HCL nr.170 din 30.10.2008 – privind aprobarea amplasarii unor
constructii cu titlul de Statii de autobuze de catre SC Transport Local SA
– proiect aprobat ;
HCL nr. 171 din 30.10.2008 – privind modificarea art.1 din HCL
nr.297/30.11.2005 referitoare la infiintarea Comisiei de circulatie a
municipiului Tirgu Mures – proiect aprobat ;
HCL nr.182 din 30.10.2008 – privind aprobarea Regulamentului
de eliberare a autorizatiilor de spargere si refacere a infrastructurii
domeniului public –proiect aprobat
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Noiembrie 2008:
HCL nr. 215 din 30.10.2008 – privind modificarea normelor de
organizare a transportului public de persoane in municipiul Tirgu Muresproiect aprobat ;
HCL nr. 196 din 13.11.2008 - privind aprobarea încheierii unui
contract de închiriere a spaţiului în str. Livezeni nr.4, în vederea
înfiinţării unui punct de lucru al Primăriei în cartierul Tudor
Vladimirescu– proiect aprobat ;
HCL nr. 197 din 13.11.2008 - privind aprobarea încheierii unui
contract de închiriere a spaţiului situat în str. 22 Decembrie 1989, în
vederea înfiinţării unui punct de lucru al Primăriei în cartierul 7
Noiembrie – proiect aprobat ;
HCL nr. 198 din 13.11.2008 - privind aprobarea încheierii unui
contract de închiriere a spaţiului situat pe B-dul 1848 nr.39-45, în
vederea înfiinţării unui punct de lucru al Primăriei în cartierul Dâmbu
Pietros– proiect aprobat.
Decembrie 2009
HCL nr. 240 din 10.12.2008 – privind aprobarea propunerii de
transmitere a imobilului din Tg. Mures, parcul sportiv municipal, din
domeniul public al statului si administratia Agentiei Nationale pentru
Sport prin Clubul Sporiv Muresul, in domeniul public al municipiului
Tirgu Mures – proiect aprobat.
Prezentarea principalelor activitati
1. PARCARI PUBLICE
Datorita numarului mare de autovehicule existente in Municipiul
Tirgu Mures, garajele si parcarile au devenit o problema majora in
orasul nostru.In acest sens am derulat un program intens privind
aprobarea unor amplasamente in vederea amenajarii unor parcari pe
domeniul public si privat in zonele de cartiere. Astfel au fost
demarate si aprobate lucrari de amenajare a zonei Calea Sighisoarei –
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Ion Buteanu – Godeanu – Petru Dobra – Koos Ferencz, precum si a
zonei str. Brasovului – Tudor Vladimirescu – Navodari – Paltinis –
Salistei – Busuiocului – Bucinului, zone in care au fost realizate
parcari cu pavaj ecologic vibropresat, de-a lungul carora se vor planta
arbori si gard viu.
In ceea ce priveste parcarile publice cu plata, in zona preponderent
centrala, am facut parte din comisia de analiza si intocmire a caietului
de sarcini privind gestionarea acestora.Dupa inceperea activitatii
conform noilor reglementari,
voi fi membru in comisia de
monitorizare a acestei activitati.
De asemenea am sustinut prelungirea cu inca un an a valabilitatii
conventiilor de aprobare a ocuparii domeniului public si privat al
Municipiului Tirgu Mures cu constructii tip garaj din categoria garaje
acceptate.

2. TRANSPORTUL IN COMUN
In ceea ce priveste transportul de persoane, au fost modificate
normele de organizare a transportului public de persoane, in concordanta
cu prevederile Legii nr. 92/19.04.2007 şi ordinul OMIRA
nr.353/03.12.2007, urmarindu-se ca sistemul de transport municipal sa
se desfasoare cu autobuze, acestea inlocuind treptat minibuzele si
microbuzele.
Au fost amplasate constructii cu titlu de „statii de autobuze” de
catre S.C. Transport Local S.A. în sistemul functional actual, în diferite
locatii fara afectarea zonelor de circulatie.
Pentru studentii posesori de StudCard, costul unui abonament
lunar pentru transportul in comun se reduce începând cu 1 august 2008
de la 65 lei la 35 lei.
Se aproba înfiintarea unor noi statii pentru operatorii de transport
în municipiul Tîrgu Mures - statia Hipermarket Auchan, S.C. Azomures
S.A., pe drumul E60 - Bd. 1 Decembrie 1918 - la intrarea în Tg.Mures si
la iesirea din Tg.Mures, pe strada Livezeni:- la intrarea în Tg.Mures si la
iesirea din Tg.Mures, pe strada 22 Decembrie:- la intrarea în Tg.Mures
si la iesirea din Tg.Mures pe strada Voinicenilor:- la intrarea în
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Tg.Mures si la iesirea din Tg.Mures, pe strada Tisei- la intrarea în
Tg.Mures si la iesirea din Tg.Mures.

3. ACTIVITATI SPORTIVE
In ceea ce priveste sprijinirea activitatilor sportive din municipiul
Tirgu Mures, am initiat urmatoarele proiecte de hotarari:
HCL nr.64 din septembrie 2008 privind aprobarea asocierii dintre
Municipiul Tirgu Mures si Fotbal Club Municipal Tirgu Mures – proiect
aprobat
HCL nr. 16 din iulie 2008 – privind aprobarea sprijinirii Asociatiei
“Baschet Club Mures” din Tirgu Mures – proiect aprobat
HCL nr 72 din septembrie 2008 - privind aprobarea asocierii dintre
Municipiul Tirgu Mures si Clubul Sportiv TORPI MS Tirgu Mures –
proiect aprobat.
Totodata, am acordat sprijin in organizarea Campionatului
National de minibaschet si a Campionatului European de baschet U20.
4. IMOBILE, TERENURI, PATRIMONIU
Municipiul Tirgu Mures se confrunta cu o criza de cladiri si
terenuri.
Astfel, am sprijinit efectuarea demersurilor legale pentru trecerea
in proprietatea municipiului Tirgu Mures a unor cinematografe ; de
asemenea am purtat negocieri privind acceptarea unei oferte de
donatie din partea SC Azomures SA; s-au facur reglementari privind
situatia juridical a unei suprafete de teren din administrarea SC
Matricon SA si inscrierea dreptului de proprietate al Municipiului
Tirgu Mures asupra terenului respective; reglementarea situatiei
juridice a imobilului denumit teren de fotbal « Mureseni »
În calitate de membru în comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002,
am participat la şedinţele lunare organizate de aceasta. În perioada
septembrie-decembrie 2008 comisia s-a întrunit în 5 şedinţe, unde s-a
discutat situaţia spaţiilor care mai pot fi vândute, astfel în luna
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decembrie a avut loc negocierea pentru vânzarea spaţiilor comerciale din
Piaţa Trandafirilor nr. 15 şi Piaţa Trandafirilor nr. 19.
În urma negocierii ambele spaţii au fost vândute, au fost încheiate
contractele de vânzare-cumpărare, iar preţul a fost achitat.

5. ALTE ACTIVITATI
invatamantul targumuresean – am sprijinit si sprijin
imbunatatirea acestuia, a conditiilor din gradinite, scoli si licee, sens
in care au fost consolidate, mansardate, extinse, reabilitate retele,
imbunatatit sistemul de incalzire la multe unitati scolare ;
- reactivarea functionarii SC Asfamur SRL prin incheierea unui
contract de mandat ;
- masuri in domeniul circulatiei rutiere prin comandarea unui
Studiu de circulatie ;
- aprobarea modului de administrare a Pasajului subteran din Piata
Victoriei ;
- aprobarea metodologiei de implementare a proiectelor de
finantare internationala de catre Consiliul local municipal ;
- asocierea Municipiului Tirgu Mures pentru constituirea
Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara (AQUAINVEST,
ECOLECT)
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Am avut audienţe permanente, la care au avut acces toţi cetăţenii,
ocazie când m-au căutat cetăţeni ai urbei, indiferent de naţionalitate,
religie sau alte criterii. Audienţele au fost organizate fie la iniţiativa
cetăţenilor, fie la iniţiativa subsemnatului.
In 23 decembrie 2008 am fost ales în functia de viceprimar al
Municipiului Tîrgu Mures in urma demisiei domnului Ichim Ionel
Marius, din caliataea de viceprimar, exprimata în cadrul Plenului
Sedintei Consiliului Local din data de 18 decembrie 2008 si consemnata
în procesul verbal al sedintei.
Viceprimar
Maior Sergiu Claudiu
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