RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului local municipal
MÓZES LEVENTE
perioada 01.01.2009 – 31.12.2009
Conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, înştiinţez cetăţenii Municipiului Tîrgu Mureş despre activitatea mea
în cadrul Consiliului local municipal în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie
2009.
Pe parcursul anului 2009 am participat la toate şedinţele Consiliului
local municipal Tîrgu Mureş, care s-a întrunit în 18 şedinţe de lucru, din care 14
ordinare şi 4 extraordinare. S-au adoptat 487 hotărâri de consiliu; 41 proiecte au
fost amânate şi 12 proiecte au fost respinse. De menţionat este faptul că din
proiectele amânate sau respinse, ulterior au fost soluţionate.
În cadrul Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, ca şi consilier local,
îmi desfăşor activitatea în mai multe comisii, cu specificaţia că fac parte, ca şi
comisie de bază, din cadrul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură.
Această comisie s-a întrunit pe parcursul anului 2009 de 26 de ori. În
cadrul acestei comisii am avut mai multe iniţieri şi modificări ale proiectelor de
hotărâre privind Planuri Urbanistice de Detaliu, construcţii noi sau modificări de
construcţii, protejarea zonelor verzi încă existente în cartiere şi chiar propunerea
de amenajări de noi zone verzi în cartiere.
În cadrul comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu alte
destinaţii decât aceea de locuinţe, comisie din care fac parte, am încercat să ajut
la soluţionarea cu cât mai mult profesionalism şi bună credinţă a cererilor depuse
de către O.N.G.-uri, asociaţii, fundaţii, etc.

Ca şi membru al comisiei de atribuire şi schimbare denumiri am iniţiat
2 proiecte de hotărâre.
În calitate de reprezentant A.G.A. al Consiliului local municipal la S.C.
Transport Local S.A. am avut întâlniri cu conducerea societăţii ori de câte ori era
nevoie, ajutând la adoptarea cu unanimitate de voturi în cadrul Consiliului local a
Bugetului de venituri şi cheltuieli.
Faţă de anul 2008, în decursul anului 2009, prin hotărâri ale Consiliului
local, am fost desemnat ca membru în diferite comisii, după cum urmează:
- Comisia de licitaţie pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 179 mp
situat în Piaţa Trandafirilor, nr. 52 (H.C.L.M. nr. 71/26.02.2009);
- Comisia de licitaţie pentru vânzarea atelierului împreună cu terenul
aferent de 176 mp situat în Piaţa Trandafirilor, nr. 20 (H.C.L.M. nr.
72/26.02.2009);
- Comisia privind unele imobile care sunt neîntreţinute şi au o stare
fizică şi de finisare necorespunzătoare (H.C.L.M. nr. 173/30.04.2009);
- Fundaţia Social Umanitară „NOVUM FORUM” (H.C.L.M. nr.
3/29.01.2009);
- Comisia de elaborare a regulamentului de şi gestiune a reţelelor de
transmitere

a

informaţiilor

într-o

canalizaţie

unitară

(H.C.L.M.

nr.354/10.09.2009);
- Comisia pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor situate în
incinta Casei de Cultură „Mihai Eminescu” (H.C.L.M. nr. 383/07.10.2009);
- Comisia cu atribuţii în întocmirea documentaţiei şi organizarea
licitaţiei imobilului din str. Aurel Filimon, nr. 22 (H.C.L.M. nr. 406/29.10.2009)
şi a imobilului din str. Salcâmilor, fn (H.C.L.M. nr. 407/29.10.2009);
- Comisia de negociere directă a preţului imobilelor necesare realizării
investiţiei „Racord stradal B-dul Burebista – pod peste râul Mureş (H.C.L.M. nr.
419/03.11.2009).

Cu respect,
Consilier local municipal,
Mózes Levente

_______________

