RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL
GUJAN HERMAN COSMIN LUCIAN
PENTRU ANUL 2010

Conform prevederilor art.51 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, subsemnatul Gujan Herman Cosmin
Lucian, consilier municipal în cadrul Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş,
din partea PD-L, prezint activitatea pe care am desfăşurat-o în anul 2010, activitate
practic asemănătoare cu activităţile raportate în anii precedenţi.
În şedinţa de constituire a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş am fost
desemnat să fac parte din cadrul Comisiei pentru administraţie publică locală,
protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.
În cadrul acestei Comisii , împreună cu ceilalţi colegi, am participat la
şedinţele pe comisii pentru a cunoaşte problemele ce urmau să fie ridicate pentru
fiecare hotărâre de consiliu. Activitatea în Comisia juridică a însemnat verificarea
şi avizarea proiectelor de hotărâre depuse spre aprobare. Au fost în acest an 18
întruniri ale şedinţelor de comisii.
Pentru rezolvarea cât mai eficientă a problemelor ce intervin în cadrul
comisiei din care fac parte, am avut o bună colaborare cu aparatul specializat care
ne-a pus la dispoziţie întreaga documentaţie necesară.
Pe parcursul anului 2010 au avut loc 15 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe
extraordinare, în care s-au adoptat 449 de hotărâri. Menţionez că înaintea fiecărei

şedinţe am preluat mapa şi am studiat fiecare proiect ce urma sa fie supus
dezbaterii. Am susţinut toate proiectele care au fost în folosul oraşului.
În întâlnirile cu cetăţenii oraşului am căutat soluţii pentru rezolvarea
sesizărilor, aceste sesizări fiind prezentate executivului şi colegilor consilieri. În
acest sens am să prezint sintetizat câteva probleme:
- mai mulţi cetăţeni din Aleea Carpaţi au solicitat asfaltarea aleilor
secundare, plombarea lor ;
- o serie de tineri au solicitat cereri de locuinţe
- o altă problemă ar fi la piaţa de vechituri, în ziua de duminică, când
porţiunea de spaţiu verde dintre dig şi blocuri se transformă în parcări, fiindcă se
strecoară o grămadă de maşini. Am rugat Poliţia Comunitară să suplimenteze cu o
patrulă pe dig, duminica, să evităm acest lucru.
Am participat la o serie de şedinţe care se ivesc în afara şedinţelor de
comisii, acelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului local cum ar fi cele legate
de activitatea S.C. Energomur S.A., strategia “Digital Mureş” , o serie de dezbateri
publice.
În calitate de consilier, am participat la diferite acţiuni organizate de
Municipiul Tîrgu-Mureş:
- Drumeţie Primărie
- Târgul de artă meşteşugărească
- Zilele tîrgumureşene
- Ziua Eroilor - depuneri de coroane
- Ziua Naţională a României – depuneri de coroane
- Conferinţă „ Digital Mureş”.
Cu respect,
Consilier municipal
Gujan Herman Cosmin Lucian

