RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului local Peti Andrei, pe anul 2010
În temeiul prevederilor art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire la
administraţia publică locală, aduc la cunoştinţa publicului larg, activitatea desfăşurată în
calitate de consilier în Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureş, în perioada 01
ianuarie – 31 decembrie 2010. Întocmirea unui raport de activitate este nu numai o
obligaţie legală, dar reprezintă şi manifestarea respectului faţă de târgu-mureşenii, care
ne-au votat încredere şi care doresc să urmărească realizarea dezideratelor lor prin munca
aleşilor locali.
La începutul anului 2010 mi s-a oferit o reală şansă de dezvoltare profesională
fiind numit consilier personal al ministrului Mediului şi Pădurilor, Dl. László Borbély.
Am acceptat această provocare, pentru că îmi oferă şansa de a acumula experienţă în
administraţia publică centrală şi îmi asigură posibilitatea de a fructifica cunoştinţele şi
experienţa de la Bucureşti în activitatea de la Consiliul local al municipiului TîrguMureş. Cu toate că, munca mea de zi cu zi s-a desfăşurat în Bucureşti am fost prezent şi
la Consiliul local Tîrgu-Mureş, unde am participat la şedinţele comisiei juridice, la
şedinţele Consiliului local, am iniţiat proiecte de hotărâri, am organizat audienţe în mod
regulat şi m-am întâlnit cu târgu-mureşenii.
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Tîrgu-Mureş, în care îmi
desfăşor activitatea este Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
probleme de minorităţi şi culte, în care îndeplinesc funcţia de preşedinte. Comisia
Juridică analizează şi avizează, în primul rând, proiectele de hotărâre care privesc
administraţia publică locală, protecţia socială, domeniul juridic, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor şi cultelor.
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Pe lângă Comisia de specialitate de bază, cea Juridică, am fost ales în calitatea de
membru şi îmi desfăşor activitatea în mai multe comisii speciale, după cum urmează:
1) Comisia de licitare a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în
administrarea S.C. Locativ S.A.;
2) Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii în baza
Legii nr. 550 din anul 2002;
3) Comisia pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al municipiului
Tîrgu-Mureş;
4) Comisia pentru achiziţionarea unor imobile situate în municipiul Tîrgu-Mureş;
5) Consiliul Director al asocierii cu „Baschet Club Mureş”;
6) Comisia de validare a mandatelor Consiliului Local municipal.
7) Comisia de redactare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului local
8) Comisia pentru închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând
domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş pentru desfăşurarea comerţului
stradal sezonier/ambulant,
9) Comisia pentru negocierea achiziţionării unui teren necesar amenajării
intersecţiei str. Eminescu – str. Mărăşti
10) Consiliul de Administraţie la: Gimnaziul ”Friederich Schiller” şi Grădiniţa cu
program prelungit Aleea Carpaţi, Grădiniţa cu Program Prelungit “Ştefania”
11) Comisia pentru analizarea ofertei S.C. Azomureş S.A. şi de negociere a
condiţiilor de acceptare a acesteia cu ofertantul
Am fost ales totodată membru în Fundaţia Social-Umanitară “NOVUM FORUM”
din Tîrgu-Mureş şi sunt membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Locativ
S.A.
În anul 2010, care a trecut în funcţia de consilier local, am constatat în mai multe
rânduri că Primăria, respectiv Consiliul Local al mun. Tîrgu Mureş, nu implică
întotdeauna în mod suficient cetăţenii în iniţierea, dezbaterea proiectelor de hotărâre, și
sunt încă multe de făcut în asigurarea transparenţei şi publicităţii activităţii autorităţii
locale.
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Totodată, reprezentanţii aleşi ai comunităţii locale sunt obligaţi să asigure o
interfaţă corespunzătoare (locaţie şi dată) pentru alegători, pentru a facilita pentru aceştia
posibilitatea de a fi parteneri în căutarea de soluţii în problemele de interes general, de a
iniţia, de a face propuneri de modificări al hotărârilor CL în vigoare.
În calitate de reprezentant ai comunităţii locale m-am simţit dator şi obligat să ţin
audienţe cu frecvenţă lunară, de a mă întâlni cu cetăţenii oraşului în fiecare lună în ultima
zi de vineri de la ora 14.00, la sediul Primăriei Tîrgu Mureş, din Piaţa Victoriei nr. 3 – la
parter, camera 13.
Am ținut audiențe mai ales în domeniile care corespund activităţii comisiei în care
lucrez în cadrul Consiliului Local, adică administraţie publică locală, protecţie socială,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
probleme de minorităţi şi culte. Fiind jurist de profesie, o mare parte a solicitărilor au fost
de

natură

juridică.

Totodată

m-au

preocupat

şi

problemele

organizaţiilor

neguvernamentale din municipiu.
Prin organizarea de întâlniri cu cetăţenii, am dorit să vin în ajutorul locuitorilor
municipiului, şi să le fac cunoscute atribuţiile, sarcinile unui consilier local, rezultatele şi
obstacolele cu care ne confruntăm în munca noastră. Totodată ţin să subliniez importanţa
colaborării cât mai strânse dintre populaţie şi consilieri locali, şi participarea cât mai
activă al acestora la pregătirea unor hotărâri din Consiliu care afectează în mod direct
cetăţenii acestei urbe.
Am contat şi mă bazez în continuare pe sprijinul cetăţenilor pentru a facilita
implicarea activă a acestora în problemele majore ale municipiului.
Am avut audienţe permanente, la care au avut acces toţi cetăţenii, ocazie când mau căutat cetăţeni ai urbei, indiferent de naţionalitate, religie sau alte criterii. Audienţele
au fost organizate fie la iniţiativa cetăţenilor, fie la iniţiativa subsemnatului.
Relaţia cu mass-media târgu-mureşeană a fost una constructivă şi în interesul
cetăţenilor, pe probleme de interes general, declaraţii punctuale în presa locală de limba
română şi maghiară.
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Am participat la mai multe emisiuni televizate şi în mod regulat la emisiuni radio,
unde cetăţenii au avut posibilitatea să adreseze în mod direct întrebări şi la care au primit
răspunsuri punctuale, respectiv în cazurile în care a fost nevoie, am făcut demersurile
pentru a rezolva problemele semnalate prin informări şi interpelări în cadrul şedinţelor în
plenul Consiliului Local, respectiv prin iniţierea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului
local.
În repetate rânduri am fost contactat telefonic şi prin e-mail, situaţii în care am
răspuns prompt şi în conformitate cu solicitările şi sesizările primite.
În perioada de activitate prezentată am iniţiat o serie de proiecte de hotărâri, am
propus mai multe modificări al unor proiecte de hotărâri şi am transmis în mai
multe rânduri solicitările târgu-mureşenilor, după cum urmează:
28 Ianuarie 2010:
La solicitarea mai multor pensionari, care au participat la programul de reabilitare
termică a blocurilor de locuinţe am propus Executivului Primăriei eşalonarea pe o durată
mai mare, a plăţii contribuţiei proprii, creşterea numărului ratelor la 10, reducând
semnificativ efortul financiar al concetăţenilor noştrii de vârsta a treia.
25 Februarie 2010:
În calitate de membru în Comisia de redactare a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului local am supus aprobării Consiliului Local Proiectul de
hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
local municipal Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr.
143/23.12.2004 – proiect aprobat cu unanimitate
Pe baza sesizărilor primite de la deţinătorii de autoturisme, clienţi ai locurilor de
parcare cu plată, am solicitat aplicarea tarifelor de parcare reduse şi pentru cei care au
achitat abonamentele de parcare înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife.
H.C.L. nr. 40 din 25.02.2010 privind aprobarea modificării Contractului de
Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Baschet Club Mureş din Tîrgu Mureş.
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25 Martie 2010:
H.C.L. nr. 83 din 25.02.2010 privind completarea Hotărârii Consiliului local
municipal nr. 197/2007 privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare
de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din Municipiul Tîrgu
Mureş.
H.C.L. nr. 95 din 25.03.2010 am fost propus membru în Comisia pentru
închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public al
Municipiului Tîrgu Mureş pentru desfăşurarea comerţului stradal sezonier/ambulant.
29 Aprilie, 6 Mai 2010:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de
„Cetăţean de Onoare al Municipiului Tîrgu Mureş” şi a distincţiei „Pro Urbe” am propus
ca să se restrângă aria persoanelor juridice care pot face nominalizări doar la organizaţiile
neguvernamentale, stabilirea unui număr minim de cetăţeni care pot face propuneri
pentru aceste distincţii, respectiv ordonarea propunerilor să fie efectuată de Consiliul
Local – proiect aprobat cu unanimitate
20 Mai 2010:
Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pe anii 2010 –
2012, am solicitat scoaterea categoriei de cheltuieli de 4,3 milioane lei pentru iluminat
festiv, echivalentul a mai mult de 1 milion de euro, în aceste vremuri de criză nu se
justifică astfel de sume şi destinaţii.
29 Iulie 2010:
La solicitarea mai multor cetăţeni am cerut revocarea hotărârii de consiliu care a
adus modificări la reglementarea situaţiei terenurilor din intravilanul municipiului TîrguMureş. Hotărârea în cauză dispunea că în caz de nedepunere a documentaţiilor cadastrale
până la 31.10.2010, toate terenurile din intravilanul localităţii vor fi încadrate în categoria
de folosinţă „terenuri cu construcţii”. Am solicitat revocarea celor două hotărâri – cea
iniţială şi cea de modificare, H.C.L. 101/25.03.2010 şi H.C.L. 146/06.05.2010.
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Cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a
reţelei de piste pentru biciclete în Municipiul Tîrgu Mureş” am solicitat ca evenimentele
organizate de organizaţiile neguvernamentale să fie sprijinite de Primărie şi să fie asigurat
accesul şi în zona centrală al oraşului.
Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare
organizării licitaţiei publice deschise pentru selectarea unui administrator unic pentru spaţiile
situate în pasajul subteran din Piaţa Victoriei am propus separarea problematicii în două
componente separate. Pe de o parte deschiderea traficului pietonal şi realizarea investiţiilor
necesare din fonduri proprii,prin acesta asigurând exploatarea pasajului. Pe de altă parte
organizarea separată a licitaţiei pentru valorificarea economică a spaţiilor din Pasaj.

16 Septembrie 2010:
Referitor la proiectul de hotărâre privind privind majorarea preţului la biletul de

călătorie pentru serviciile de transport public local de persoane am argumentat împotriva
creşterii preţului, deoarece nici momentul nici politica tarifară aplicată nu mi s-a părut
oportună.
30 Septembrie 2010:
Referitor la proiectul de hotărâre privind privind majorarea preţului la biletul de

călătorie pentru serviciile de transport public local de persoane nu am fost de acord cu
creşterea preţului de la 1,50 lei la 1,80 lei.
28 Octombrie 2010:
Referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă am
insistat ca rezolvarea problemei termice să nu se rezume numai la soluţia cu
microcentrale, ci să se asigure posibilitatea optării şi pentru alternative, respectiv
acordarea ajutoarelor să se facă pe bază de decontare ulterioară, astfel neexistând riscul
ca aceste sume sume să fie folosite în alt scop.
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25 Noiembrie 2010:
H.C.L. nr. 402 din 25.11.2010 privind acceptarea transmiterii imobilului din Tîrgu
Mureş, Aleea Carpaţi, nr. 57 din proprietatea privată a Statului şi administrarea
Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret prin Clubul Sportiv Mureşul în proprietatea
privată a Municipiului Tîrgu Mureş şi administrarea Consiliului local Tîrgu Mureş
16 Decembrie 2010:
Am sesizat Primăria Tîrgu-Mureş că este necesar demararea urgentă al lucrărilor
pentru drumul de acces la investiţia nouă Staţie de transfer, sortare şi compostare de la
Vălureni-Cristeşti, pentru a-şi îndeplini angajamentul asumat cu privire la proiectul
finanţat din Programul Operaţional Sectorial de Mediu.
H.C.L. nr. 428 din 16.12.2010 am fost propus membru în Comisia pentru
analizarea ofertei S.C. Azomureş S.A. şi de negociere a condiţiilor de acceptare a acesteia
cu ofertantul
Am participat şi la o serie de discuţii:
- şedinţele organizate de către Primăria Tîrgu Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş cu tema
Strategia de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Mureş şi la şedinţele Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST Mureş;
- şedinţele organizate de către Primăria Tîrgu Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş cu tema
Sistemului Integrat de Gestionare a Deşeurilor din Judeţul Mureş şi la şedinţele
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT Mureş;
Cu deosebită consideraţiune şi respect pentru târgumureşeni,
Peti Andrei – consilier local
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