RAPORT DE ACTIVITATE
desfăşurată de consilier local MARIA-ANA GEORGESCU,
în perioada iunie 2008 - decembrie 2009

Subsemnata GEORGESCU Maria-Ana, conferenţiar universitar, Dr. în Sociologie, deţin
calitatea de consilier câştigată ca urmare a participării la alegerile locale pe listele PD-L, validată în
şedinţa din 18.06.2008 a Consiliului local Tg. Mureş. Acest fapt a iniţiat, în conformitate cu prevederile
art.51 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, un angajament civic, pe care l-am
supus câtorva exigenţe:
-

implicarea în comunitate întru propăşirea acesteia iar nu pentru vreun interes egoist;

-

luarea profund în serios a acestei poziţii sociale care - alături de cariera profesională şi planul
familial, multiplică acţiunile individuale pe dimensiunea trăirilor prin/pentru alţii;

-

stăruinţa de a deprinde un rol social pentru statusul onorant dobândit, ce trebuia învăţat pentru a
câştiga experienţă şi a-l exercita cu succes;

-

exprimarea unei opinii personale legată de activitatea desfăşurată.

Pe parcursul mandatului mi-am exercitat atribuţiunile la diferite nivele, după cum voi menţiona.
ACTIVITĂŢI ÎN PLEN
Am participat la toate şedinţele ordinare şi extra-ordinare ale Consiliului din această
perioadă, destul de numeroase, fără nici o absenţă, planificându-mi riguros agenda de lucru.
Din iunie până la finele anului 2008, au fost 7 şedinţe ordinare ţinute în datele de: 18.06.08,
31.07.08, 4.09.2008, 25.09.08, 30.10.08, 13.11.08, 18.12.08 şi o şedinţă extra-ordinară, în
23.12.2008.
Din ianuarie până la finele anului 2009, am participat la 12 şedinţe ordinare, ţinute în datele
următoare: 29.01.09, 26.02.09, 26.03.09, 30.04.09, 28.05.09, 30.06.09, 30.07.09, 10.09.09, 1.10.09,
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29.10.09, 18.11.09, 17.12.09, precum şi la 9 şedinţe extra-ordinare, în: 3.03.09, 14.03.2009,
8.05.09, 2.06.09, 23.06.09, 17.09.09, 7.10.09, 3.11.09, 19.11.09.
În cadrul şedinţelor de plen ale Consiliului am avut intervenţii din care trei au avut ca obiect
propuneri pentru înfiinţarea unui mijloc de transport pe str. Papiu Ilarian, peste deal, asigurând
accesul mai uşor la colegiile „Mihai Eminescu”, „Transilvania” şi „Papiu”, dar deocamdată fără nici
un rezultat. Alte intervenţii au vizat asocierea primăriei la sprijinirea echipei sportive a UMF şi
sprijinirea activităţii derulate de Fundaţia Alpha Transilvană.
ACTIVITĂŢI ÎN COMISII
Prin HCLM nr.8/18.06.2008 sunt membră în Comisia de specialitate pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană, care se reuneşte
cel puţin bilunar, înaintea şedinţelor de Consiliu, pentru discutarea materialelor.
În cadrul acesteia, ca activitate specifică, am participat la jurizarea proiectelor şcolare şi a
celor sportive. Totodată am susţinut acordarea Distincţiei „Pro urbe” Profesorului Liviu Masalar, de
la Universitatea din Liege, Belgia. La discutarea materialelor pregătite pentru şedinţele de plen,
referitoare la taxe de diferite categorii, m-am pronunţat pentru menţinerea nivelului acestora şi nu
creşterea lor, exceptând cele de cazinouri, având în vedere contextul crizei economice actuale. În ce
priveşte materialele vizând extinderi de spaţii/separare intrări spaţii comerciale sau cabinete, ori
birouri la parterul blocurilor, am propus ca reprezentanţii urbanismului să ofere câteva variante
standardizate din care cei interesaţi să poată alege, pentru a ţine cont de nişte principii estetice,
acum încălcate prin soluţii deloc unitare, fără o viziune de ansamblu măcar la nivel de faţadă
imobil, nicidecum o concepţie armonizată la nivel de arteră rutieră sau cartier. Identificând una din
cauze ca fiind prezentarea materialelor cu fotografii fragmentare, multiplicate alb-negru, am propus
şi solicitat de repetate ori materiale pe suport electronic, uşor de realizat cu aparate foto digitale şi
folosind un proiector.
Alte comisii din care fac parte şi care au activitate intensă sunt:
- Comisia de specialitate pentru atribuirea spaţiilor cu altă destinaţie decât acelea de locuinţe
(HCLM.nr.23/31.07.2008);
- Comisia pentru modificarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului local;
- Comisia de atribuire şi schimbare de denumiri (HCLM nr. 46/31.07.2008) dar aceasta din
urmă, deşi a fost convocată de două ori, şi-a amânat activitatea pentru o perioadă post-electorală.
ACTIVITĂŢI SOCIALE
Sunt implicată în activitatea desfăşurată de Fundaţia Alpha Transilvană, cu deosebire în
Proiectul „Harta socială”, demarat la 19.06.2009, care-şi propune să identifice nevoile de servicii
sociale în judeţul Mureş, atât cele exprimate cât şi cele latente. S-a constituit un Grup de iniţiativă,
din care fac parte, având ca obiectiv să elaboreze planificarea strategică a serviciilor sociale şi să
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facă lobby către autorităţile publice în vederea stabilirii unei strategii echilibrate şi echitabile de
alocare a resurselor financiare pentru serviciile sociale oferite în toate zonele judeţului. Scopul
urmăreşte elaborarea unei metodologii pilot care să faciliteze dezvoltarea unei politici sociale
permiţând accesul la servicii sociale a tuturor grupurilor vulnerabile pe teritoriul Judeţului Mureş.
Am iniţiat întocmirea unor pachete cu alimente pentru familii nevoiaşe, prin colectare de
finanţări şi contribuţie financiară personală, pe care le-am distribuit înainte de Paşti, în 16.04.2009 –
50 pachete la Biserica Ortodoxă din Cartierul Mureşeni şi 50 pachete la Biserica Greco-Catolică din
Piaţa Bulgarilor, iar alte 100 pachete în Mureşeni-sat.
ÎNTÂLNIRI CU CETĂŢENII
Am organizat/participat la întâlniri stradale cu cetăţenii, cu reprezentanţii asociaţiilor de
locatari nr. 1085, nr.990,

nr.162, nr.133, nr.131, nr.82, nr.70, nr.69, cu deosebire în zona

Pandurilor, 1 Decembrie, str. Transilvania-Banat, Pomicultorilor, Apicultorilor, dar şi în alte
cartiere: Dâmbul Pietros, Mureşeni, Unirii, purtând discuţii legate de: izolarea blocurilor, asfaltări
de străzi, parcuri de joacă pentru copii, tăieri de copaci, parcuri pentru câini, depozitarea gunoaielor.
PREZENŢA LA ACŢIUNI ALE PRIMĂRIEI
În calitate de consilier, am răspuns prezent la un important număr de acţiuni organizate de
către Primăria Tg. Mureş, cu sentimentul datoriei şi al plăcerii, dintre care menţionez câteva:
-

Participare la ediţiile 2008 şi 2009 a Zilelor Tîrgumureşene, acordarea titlurilor de Cetăţean de
onoare al oraşului la 25.06.2008, respectiv 24.06.2009; balurile primăriei – 27.06.2008 şi
26.06.2009;

-

Participare la festivităţile organizate cu prilejul Zilei naţionale, de 1 Decembrie 2008, respectiv
2009 – depuneri de coroane, atribuirea unor distincţii, ca Fibula de la Suseni unor personalităţi;

-

Participare la deschiderea sezoanelor estivale, 1.05.2008 şi 1.05.2009 la Complexul de agrement
„Mureşul”;

-

Participare la manifestările de toamnă - Sărbătoarea Vinului în Cetate, deschise la 10.10.2008,
respectiv 09.09.2009.

-

12 septembrie 2008 - participare la Festivitatea de inaugurare a Studioului de televiziune
Realitatea TV Tg Mureş, Hotel Business;

-

3 decembrie 2008, Sala de oglinzi, Lansare carte N. Bocşan ,“Andrei Şaguna –Corespondenţă”.

-

9.01.2009 – asistat la Şedinţa Consiliului Judeţean cu primăriile privind gestionarea deşeurilor,

-

27.06.2009 – întâlnirea de la Primărie cu preşedintele Traian Băsescu;

-

14.09.2009 – deschiderea Anului de învăţământ 2009-10 la Colegiul Transilvania.

PUNCTE DE VEDERE
Mi-am rezervat o perioadă de timp rezonabilă până la analiza activităţii, pentru acumularea
unei serii de evenimente care să-mi permită conturarea unei viziuni generale şi a unei opinii
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personale pertinente. In sinteză, apreciez că ipostaza de consilier local este un bun prilej de a-mi
pune în practică pregătirea din domeniul social, de a-mi nuanţa viziunea macrosocială. Ea oferă
oportunitatea concretă de a deveni o persoană utilă societăţii, nu doar grupului restrâns familial sau
anturajului de prieteni, ori una ancorată numai în dezvoltarea propriul ego, fiindcă angajează efectiv
dimensiunea implicării în comunitate. Satisfacţia de a lucra în favoarea semenilor se îmbină cu
provocarea de a colabora cu persoane din medii profesionale diferite, de orientări politice diferite,
cu apartenenţă etnică diferită, cu poziţii de putere diferite. A ţine cont de aceste aspecte, de
mentalităţile generate de ele, este esenţial în promovarea unor idei şi a intereselor cetăţenilor.
Un an şi jumătate de experienţă în Consiliul local mi-a adâncit abilitatea de a trece dincolo
de aspectele declarative în comunicarea interpersonală sau documentară, pentru identificarea
mobilurilor sociale nedeclarate; acţiunea în numele cetăţeanului este deseori autentică dar uneori
doar invocată.
Cea mai puternică impresie este constatarea unei discipline influenţate politic, manifestată
concomitent cu proiectele edilitare, ceea ce imprimă constrângeri restricţionând marja de exprimare
personală.
Nu pot să nu remarc faptul că mă număr printre puţinele femei care au “accesat” viaţa
publică: mai precis, fac parte din cele 10,8% reprezentante ale sexului feminin la nivelul consiliilor
locale, pentru intervalul 2008-2012, respectiv din 36.825 consilieri locali, sunt între cele 4011
femei. Specificul comportamental remarcat, prin comparaţie, este orgoliul diminuat al femeilor,
înclinaţia lor mai evidentă spre comunicare şi negociere.
Am perceput pe parcurs şi evidenţiez observaţia că funcţionarea Consiliului local, ca
organism complex, se bazează deopotrivă pe consilierii cu multe iniţiative, “bătăioşi” şi pe cei cu
spirit neconflictual, ce coagulează energii şi orientări pozitive.
În final îmi exprim plăcerea de a face parte dintr-un grup de oameni care, dincolo de
aspectele care-i diferenţiază, împărtăşesc câteva trăsături remarcabile: manifestă permanent o
atitudine pro-activă, sunt atenţi la problemele urbei şi ale locuitorilor, îşi asumă frământări şi trăiesc
pulsul municipiului.
Consilier local
Maria-Ana Georgescu
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