Consilier Local Fărcaş Ioan
anul 2008
RAPORT DE ACTIVITATE
01 iunie - 31 decembrie
conform prevederilor art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001
cu privire la administraţia publică locală

Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureş mi-a validat mandatul de
Consilier local în şedinţa de constituire din data de 18 iunie 2008, conform HCLM
nr.2 .
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Tîrgu-Mureş,
numita şi de bază, în care sunt membru activ este numită Comisia de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Însă, din luna iunie 2008 am mai fost ales in diferite calități de membru
activ sau pasiv şi în alte comisii speciale, pe lângă Comisia de bază.
1. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură , conform HCLM Nr. 8 din 18 iunie 2008
2. Comisia de licitaţie cu atribuţii în întocmirea documentaţiei şi
organizarea licitaţiilor , conform HCLM Nr. 24 din 31 iulie 2008
3. Comisia de negociere directă a preţului imobilelor necesare realizării
investiţiei “ Modernizarea Str. Baladei , Tîrgu Mureş după modificarea
art. 2 din Hotărârea Consiliului local municipal Nr. 317/27.09.2007
conform HCLM Nr. 84 din 4 septembrie 2008
4. Comisia specială pentru efectuarea operaţiunilor necesare reactivării
funcţionării S.C Asfamur S.R.L în încheierea unui contract de mandat ,
conform HCLM Nr. 201 din 13 noiembrie 2008

Pe lângă funcțiile de membru cu drepturi depline, am deținut si funcții de
membru înlocuitor sau reprezentant al diferitelor comisii:
1.

Membru înlocuitor in comisia de licitaţie , conform HCLM Nr. 89 din 4
septembrie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public
de administrare a parcărilor cu plată din Municiupiul Tîrgu - Mureş si a
documetaţiilor necesare organizării licitaţiei

2.

Reprezentant al Consiliului local în comisia de contestaţie , conform
HCLM nr. 75 din 4 septembrie 2008

În funcția de Consilier local al municipiului Tîrgu ‐ Mureş , participând la
toate cele 7 şedințe cuprinse in perioada iunie – decembrie 2008 , am preluat şi
unele funcții în cadrul respectivelor şedințe:

1. Am fost Consilier Asistent la HCLM Nr. 1 din 18 iunie 2008 privind
alegerea Comisiei de validare
2. Am fost Consilier Asistent la HCLM Nr.2 din 18 iunie 2008 privind
validarea mandatelor Consilierilor locali ( printre care m-am aflat şi eu )
3. Am fost Consilier Asistent la HCML Nr. 3 din 18 iunie 2008 privind
constituirea Consiliului Local municipal Tîrgu Mureş
4. Am fost Consilier Asistent la HCLM Nr. 4 din 18 iunie 2008 privind
alegerea preşedintelui de şedinţă a Consilului local municipal Tîrgu Mureş

În urma celor 7 şedinţe desfăşurate in partea a doua a anului 2008 ,
menţionez ca am luat parte şi am votat la toate proiectele de hotărâri expuse.

Susţin valorile spirituale prin manifestări artistice culturale, gen teatru,
muzică. În acest sens am luat cuvântul în şedinţa din data de 4 septembrie 2008,
când a fost vorba despre nivelul zgomotului în municipiul Tîrgu - Mureş , provenit
de la diferitele activităţi economice - terase. Nu am fost de acord cu interzicerea
totală a muzicii de ambient, deoarece, este placută pentru cei care frecventează
terasa respectivă si este benefică agenţilor comerciali. O muzică de ambient în
limita bunului simţ şi până la o anumită oră mi se pare nu numai ca intrată în
normalitate , mai mult este chiar binefăcătoare.
În şedinţa din 18 decembrie 2008 am susţinut micii intreprinzători care au
teren pentru baruri şi restaurante aflate peste luciul de apă la Week-end, vis-à-vis
de nemodifica rea atât în sezon cât şi în extrasezon a taxei de ocupare a terenului in
cauză. M-am opus vehement creşterii tuturor taxelor încă din luna decembrie
2008 , datorită faptului că ştiam că va urma o perioadă fără precedent , criza
mondială care avea să atingă de la structurile economice la nivelul corporaţiilor
pănă la nivelul financiar al persoanelor fizice , mi-am pus speranţa in soluţiie
noului guvern dar ca şi consilier , la nivel local, pentru a ajuta populaţia şi a fii
alături de cetăţeni m-am opus creşterii preţurilor taxelor.

Cu respect ,
Consilier Municipal
Fărcaş Ioan

