RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL
PUI SEBASTIAN ALEXANDRU

Mandatul meu de consilier local a fost validat abia în sedinta din
data de 30 iulie 2009, prin HCLM nr. 314, când s-a eliberat un post
din cadrul Consiliului Local Tîrgu Mures, fiind mandatat de PNL.
În temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu
privire la administratia publica locala, aduc la cunostinta publicului
larg, activitatea de consilier desfasurata în Consiliul Local al
municipiului Tîrgu Mures, în perioada 30 iulie 2009 - 31 decembrie
2009.
Sunt membru si îmi desfasor activitatea în Comisia pentru
administratie publica locala, protectie sociala, juridica, apararea
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti,
probleme de minoritati si culte, din cadrul Consiliului Local Tîrgu
Mures
Mentionez faptul ca de la validarea mandatului meu de
consilier, si pâna în prezent, am participat la toate sedintele din
cadrul comisiei de specialitate precum si la cele ordinare si
extraordinare întrunite de Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mures.
În aceasta perioada de activitate am luat cuvântul de 10 ori în
plen sau înaintea ordinii de zi, vizând probleme de un real interes
pentru municipiul nostru.
În perioada de activitate prezentata am initiat urmatorul proiect
de hotarâre:
- 1 octombrie 2009:
HCLM, privind CONSTATAREA încetarii de drept a mandatului
de consilier local, a domnului Florea Constantin, ca urmare a pierderii
calitatii de membru, al partidului politic, pe a carei lista a fost ales,
respectiv PNL si declararea ca vacant a unui loc de consilier
municipal.
În urma celor 10 sedinte desfasurate în partea a doua a anului
2009, mentionez ca am luat parte si am votat la toate proiectele de
hotarâre expuse. Vizând interesul cetateanului, am avut si unele
abtineri sau am votat împotriva câtorva proiecte.

Doresc ca si de acum încolo, deciziile mele sa fie în interesul si bunul
mers al comunitatii pe care o reprezint.
De asemenea, în calitate de consilier local, am participat la:
- vizita la Penitenciarul Tîrgu Mures (17 septembrie);
- dezbaterea despre problemele orasului cu parlamentarii din
Tîrgu Mures (5 noiembrie);
- întâlnire cu revolutionarii municipiului (21 decembrie).

Având în vedere perioada scurta si functia recenta în care
am activat, acesta este raportul meu de activitate.

Cu respect pentu tîrgumureseni,
Consilier Municipal
Pui Sebastian Alexandru

