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În loc de introducere… 

 

 Raportul de activitate al ultimului an întreg dintr-un mandat de 

consilier este în mod inevitabil şi un prilej de analiză pentru întregul mandat, şi un 

prilej de a inventaria nu numai ce s-a făcut, dar şi ce se mai poate face în timpul 

rămas. Şi totuşi, întocmesc acest raport fără elanul anilor precedenţi. La sfârşit 

de al treilea mandat, încep să realizez, că munca în consiliu înseamnă muncă în 

echipă, şi activitatea individuală contează mai puţin. Ca individ, faci ce crezi că 

este bine, dar lucrurile într-adevăr importante pentru oraş se fac în echipă.  

Anul 2011. a fost un an în care nu s-a reuşit să se aducă schimbări 

semnificative în modul de lucru încetăţenit în această configuraţie politică. Un an 

de rutină.  

În anii precedenţi, am întocmit raportul cu optimismul unui om naiv care 

crede că se poate face administraţie cu preponderenţă pe criterii profesionale, 

fără a lua în considerare influenţele politicului. Anul trecut am scris că această 

naivitate nu mai persistă în continuare, şi modul de lucru în Consiliul Local în 

2010 a dovedit din plin, că administraţia, aspectele economice a activităţii –chiar 

şi în vreme de austeritate- este pe plan secundar. Trebuie să recunosc că nu am 

constatat nimic nou în 2011 în această privinţă. 

Politizarea administraţiei publice locale nu ar trebui să fie neapărat un 

factor care frânează găsirea soluţiilor raţionale, eficiente pentru problemele 

locale! Iar pentru găsirea acestor soluţii este nevoie de contribuţia tuturor. Într-o 

perioadă de plină criză economică, administraţia locală – asemenea structurilor 

centrale a administraţiei de stat- nu poată să-şi permită ca din considerente 

obscure politice, să refuze analiza unor soluţii cu impact pozitiv asupra 

comunităţii. În conştiinţa publică şi în conştiinţa unor colegi din Consiliul Local, 

caracterul politic al statutului consilierului local a devenit determinant în 

detrimentul caracterului de edil. Lucru care pe mine personal mă întristează. 

 

Tîrgu Mureş, 2012.martie 
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Lista principalelor interpel ări şi luări de cuvânt în plenul 
Consiliului Local 

 
 
 
Am participat la 11 şedinţe, am lipsit la o şedinţă ordinară.  
 
 
1. Sedin ţa din 08.02.2011. 

 
În cadrul şedinţei am avut o interpelare în care am înaintat o propunere de 

modificare a hotărârii consiliului local din octombrie referitoare la un ajutor 
special de urgenţă, a celor care rămân în afara zonei unitare şi fără voia lor 
rămân fără încălzire. Atunci s-a stabilit un termen de 30 de zile pentru depunere 
a cererilor. Datorită faptului că sunt mulţi care în continuare sunt fără încălzire şi 
motivul pentru care nu pot beneficia de această facilitate este că acel termen de 
30 de zile a fost depăşit.  
 

După prezentarea activităţii Poliţiei Judeţene, am avut o interpelare privind 
situaţia din zona străzii Viile Dealului Mic. Recent, s-au produs o serie de fapte 
tâlhărie şi furt, şi nu în timpul nopţii. Am atras atenţia că degeaba stă permanent 
echipajul de poliţie în Valea Rece dacă faptele antisociale se petrec la capătul 
celălalt a străzii respectiv în zonele limitrofe acestei străzi, precum este şi str. 
Viile Dealului Mic.  
 

În cadrul şedinţei am avut o luare de cuvânt cu privire la batalul Azomureş. 
Fiind membru în comisia de negociere, am informat Consiliul Local de munca din 
cadrul comisiei de negociere. Răspunzând la o întrebare, am fost de părere că 
suma donată municipiului este mult prea mică, dar în schimb interlocutorii noştri 
şi-au exprimat ferm poziţia că mai mult de atât nu o să doneze. Ca urmare, 
discuţiile respectiv negocierile, au fost purtate pe detaliile tehnice, şi pe măsurile 
asiguratorii pentru municipalitate. Oricum, comisia nu a prezentat în nici un 
proces verbal o sumă fermă, fiind vorba de o sumă donată, iar o donaţie fermă 
reprezintă totodată şi cât sunt dispuşii să dea. 
 

Am fost propus în comisia de vânzăre prin licitaţie publică a terenului 
situat în Tîrgu Mureş, str. Milcovului, nr. 7. 
 

Am luat cuvântul cu privire la reglementarea procedurii vânzării directe a 
unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş pe care sunt 
edificate construcţii. Am subliniat necesitatea corelării hotărârii cu evoluţia pieţei, 
şi cu obligativitatea reevaluării din 2 în 2 ani.  
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2. Şedin ţa din 10.02.2011. 
Am luat cuvântul la prezentarea unui grup de arhitecţi cu privire 

construirea unei parcări subterane în zona centrală. Am fost surprins că în studiul 
efectuat Tîrgu-Mureşul a fost comparat cu Budapesta, Viena şi alte metropole de 
câteva milioane de locuitori. Am constatat lipsa unor exemple din studiu pentru 
localităţi de mărimea Tîrgu-Mureşului. Nu au putut da relaţii despre localităţi cu 
aproximativ 100 mii de locuitori din Europa Occidentală, care aibă să parcări cu 
400 locuri în zona centrală. De asemenea am scos în evidenţă, că studiul nu a 
ţinut cont de faptul că în Tîrgu-Mureş există o tentativă mai veche de 20 de ani 
pentru un pasaj de vreo 50 de metri. Acum, după doi ani de la inaugurare, încă 
nici un trecător nu a fost pe acolo. Este absurd să visezi la parcări de 400 locuri, 
ţinând cont că nu s-a putut gestiona un proiect mult mai mic. Am afirmat că în 
aceste circumstanţe, proiectul ţine de domeniul sci-fi. Odată supus la vot, am 
votat împotriva acceptării studiului de fezabilitate parcaj subteran, zona centrală 
– Piaţa Trandafirilor. 
 

Am revenit la problema de la şedinţa trecută cu privire la cererile pentru 
termie, am solicitat să se preia în continuare cereri pentru ajutoare.  
 

Am sugerat ca odată cu fuzionarea administraţiei pieţelor cu Asfamur, să 
ne gândim la o denumire adecvată, mai potrivită pentru activitatea desfăşurată. 
 
 
3. Şedin ţa din data de 24.02.2011. 

Am votat împotriva hotărârii privind aprobarea documentaţiei „Studiu de 
fezabilitate parcaj subteran, zona centrală – Piaţa Trandafirilor”, beneficiar 
Primăria Municipiului Tîrgu Mureş. După vot, am atras atenţia că faptul că a 
trecut votul se datorează faptului că aşa prevede legislaţia în vigoare. Dar paşii 
următori necesită alt cvorum, necesită mai multe discuţii şi abordări în această 
temă. Rugămintea mea ar fi să analizăm ce se poate face, să nu cheltuim bani 
publici degeaba. Eu personal aş fi votat pentru dacă am fi demonstrat că putem 
face o groapă mult mai mică în mai puţin de 30 de ani, dar nu am făcut-o.  
 

S-a votat, în sfârşit, proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare 
de urgenţă pentru cei care au rămas fără încălzire în zona centrală. Am fost 
iniţiatorul acestei hotărâri. 
 
 
4. Şedin ţa din data de 31.03.2011. 

La o problemă ridicată de către un coleg din Consiliul Local, am propus ca 
poliţia locală, împreună cu Adminsitraţia Domeniului Public, să facă o propunere 
de hotărâre pentru combaterea fenomenului graffiti. 
 

Am solicitat ca arhitectul şef, în calitate de coordonator al programului 
Oraşul digital, să urgenteze posibilitatea de plată a impozitelor prin internet în 
Tîrgu Mureş. De asemenea am arătat că noul site al primăriei este mai prost 
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decât cel care a fost. În ceea ce priveşte variantele în limba maghiară şi engleză 
nu sunt funcţionale, chiar dacă municipalitatea a primit amenzi şi are şi proces pe 
această temă.  
 

Am luat cuvântul în legătură cu conflictele de la piscina “Mircea Birău”. În 
odiseea între directorul piscinei, antrenori şi restul populaţiei persistă un conflict, 
care mai nou, se pare, este dus şi pe plan fiscal existând nişte sesizări, acuzaţii 
că se face acolo evaziune fiscală prin faptul că nu se eliberează bilete. Am rugat 
o analiză, şi să încercăm să reglementăm situaţia din instituţia respectivă.  
 

Am argumentat împotriva unui proiect de hotărâre privind aplicarea Legii 
nr. 448/2006 privind asistenţii personali. Executivul primăriei, respectiv unii 
consilieri, din considerente economice au înaintat o propunere de hotărâre prin 
care să se renunţe la plata sumelor ce revin asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap. Am argumentat că măsura este contrar legislaţiei în vigoare. Am 
atras atenţia că avem toate argumentele ca să nu discutăm această temă, şi 
dacă tot se votează, persoanele să primească plăti compensatorii sau valori 
compensatorii până la nivelul brut al veniturilor pe care le au acum. 
 

In calitate de preşedinte de şedinţă am încercat să gestionez o situaţie 
generată de reprezentaţii locuitorilor din Valureni în legătură cu un punct la 
ordinea de zi. Am arătat că greşesc, Consiliul Local prin hotărârea respectivă îşi 
manifestă intenţia de a achiziţiona teren din Vălureni, şi nu de a o declara ca 
utilitate publică. Ca urmare, de fapt alocăm nişte sume pentru a negocia cu ei. 
Noi credem că este o sumă rezonabilă, nu este vorba de a forţa vânzarea sau 
cumpărarea.  
 

La ordinea de zi privind aprobarea încetării contractului de asociere dintre 
Municipiul Tîrgu Mureş şi S.C. Contranscom Benţa S.R.L. referitor la realizarea 
obiectivului „Casa Vârstnicilor” am argumentat împotriva hotărârii, şi am votat 
contra acestei hotărâri. Motivul a fost lipsa de argumente pentru care nu a fost 
realizat obiectul contractului.  
 

M-am opus propunerii acordării titulului de Pro Urbe la două instituţii. Am 
arătat ca, deşi există o conjunctură anume când cineva ne ajută, este ca şi ai 
deschide cutia Pandorei, pentru că de acum încolo vom fi puşi să dăm acest titlu 
la diverse societăţi, chiar societăţi comerciale. Eu nu aş modifica întregul 
regulament pentru această speţă, ci aş veni cu o propunere ca în mod cu totul 
excepţional, dat fiind proiectul Oraş digital, să dăm la două persoane, 
conducătorii celor două instituţii. 
 
 
5. Şedin ţa din data de 28.04.2011. 

Din considerentul că sunt sume foarte mari, şi insuficient argumentate m-
am abţinut la votarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi 
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Fotbal Club Municipal, respectiv Clubul Sportiv City’US din Tîrgu Mureş pentru 
sezonul competiţional 2011 –2012. 
 

Am militat pentru ca sumele care ne revin din vânzarea prin licitaţie 
publică a atelierului liceului Electro să aibă o destinaţie concretă.  
 

Am fost împotriva încetării contractului de asociere dintre Municipiul Tîrgu 
Mureş şi S.C. Contranscom Benţa S.R.L. referitor la realizarea obiectivului „Casa 
Vârstnicilor”. Am argumentat prin faptul că nu s-a făcut o analiză a cauzelor 
nerealizării contractului.  
 

Am avut o propunere ca cei care vor primi distincţia Pro Urbe, să 
primească în cadrul Zilelor târgumureşene şi să fie în urma discuţiei, conform 
uzanţelor, cu cetăţeni de onoare şi ceilalţi candidaţi. Este absurd că deja la 
fiecare şedinţă să discutăm despre câte o distincţie Pro Urbe. Nici procedural şi 
nici etic nu este corect. 
 

Am militat din nou împotriva unui nou proiect de hotărâre privind asistenţii 
personali. Mi-am menţinut părerea că această hotărâre este în continuare în 
contradicţie cu Legea 448/2006, iar prin faptul că revocăm acel articol din luna 
trecută, aceste persoane nu vor beneficia nici măcar de acel ajutor pe care am 
spus noi. Teoretic, aceste persoane din 15 mai rămân fără loc de muncă, 
urmând ca poate la o altă dată şi la altă discuţie să primească ceva de la noi. 
 
6. Şedin ţa din data de 19.05.2011. 
 

Am avut încă o interpelare cu privire la pasajul din centrul oraşului. Am 
semnalat că acum un an am luat nişte hotărâri în acest sens, s-au schimbat şi 
unii directori de instituţii pe această temă, şi în continuare la aniversarea a trei 
ani de la inaugurare nu se poate circula în Tîrgu-Mureş în zona pasajului. Am 
formulat întrebarea retorică de ce nu se face nimic în acest sens. Am avut o 
hotărâre ca cel târziu în septembrie anul trecut să se redea circulaţiei pietonale 
prin grija Locativului.  
 

Am avut a doua interpelare la o problemă care acum 3 sau 4 şedinţe a 
mai fost semnalată de mine: site-ul oraşului. Au apărut anumite ştiri pe posturile 
naţionale, transmise prin agenţiile de presă, că Tîrgu-Mureşul este un oraş în 
care se pot plăti taxele prin internet sau prin mijloace electronice. Consiliul Local 
a şi votat hotărârea care vine în completarea unei reglementări naţionale şi 
constat faptul că ori se poate, dar nu ştim noi, ori nu se poate deloc, şi stirile 
transmise sunt false. De asemenea, site-ul Primăriei mi-a spus d-na arhitect şef, 
acum 2 luni că este funcţional sau urmează să se schimbe. Actualul site care 
oarecum este modificat, conţine o serie de greşeli, şi este mult mai slab 
funcţional decât varianta de acum o jumătate de an. Să nu vorbesc de 
actualitatea datelor. Denumirile străzilor din Tîrgu-Mureş sunt cele pe care le-am 
întocmit eu personal acum 2-3 ani, dar pe parcurs s-au mai votat vreo 10-15 de 
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străzi cu denumiri bilingve, care nu apar pe site. Dacă ne auto-intitulăm oraş 
digital, am putea să fim atenţi măcar unele aspecte minore cum ar fi site-ul 
primăriei, adresele de email ale celor care lucrează. Este ştiut că mulţi din 
primărie încă nu au adresă de e-mail.  
 

Am luat cuvântul încă o dată cu privire la distincţiile Pro Urbe. Am reamintt 
că distincţiile Pro Urbe pe care le-am dat săptămânile trecute, nu au fost bine 
date. Poate au fost justificate din punct de vedere moral, etic, dar nu din punct de 
vedere regulamentar. De asemenea, poate am greşit la unele distincţi cu 
cetăţenii de onoare. Cetăţenii de onoare sunt nişte seniori ai oraşului, regula 
nescrisă este că au peste 70 de ani. Am argumentat că poate este necesar să 
stabilim o nouă distincţie pe lângă Pro Urbe şi Cetăţeni de onoare. Această 
distincţie poate fi dat şi în cursul anului, chiar şi unor oameni politici, tuturor care 
au făcut ceva deosebit pentru oraş. 
 
 
7. Şedin ţa din data de 30.07.2011 

În deschiderea şedinţei am luat cuvântul în legătură cu noua sală de 
consiliu. Am apreciat schimbările, dar am formulat şi critici cu privire la facilităţile 
de comunicare şi de vot. Am atras atenţia că estetic ar arăta mai bine dacă 
consilierii ar sta pe scaune identice. 
 

Am fost numit în comisia pentru achiziţionarea/închirierea unui teren situat 
în Tîrgu Mureş, str. Mărăşti, nr. 1: 
 

Am luat poziţie cu privire alocării unui spaţiu Ambasadei Onorifice a 
Sloveniei. Am semnalat că alocăm un spaţiu ultracentral pentru această 
activitate. Am propus să stabilim, cu multă eleganţă, nişte repere prin care să 
urmărim activitatea de acolo. De exemplu să ni se prezinte anual sau la fiecare 6 
luni ce s-a desfăşurat acolo. Nu e consulat, deci regulile diplomatice nu se aplică, 
e doar un consulat onorific. Este un loc în care se desfăşoară activităţi de 
facilitare a schimburilor economice, intermedieri etc. Am apreciat ca fiind un lucru 
bun, e bine că avem firme de prestigiu în zona noastră din Slovenia, dar ar trebui 
evitat să ne trezim cu un spaţiu alocat, cum am păţit cu unele partide politice sau 
alte organizaţii, nu se face acolo nimic. 
 

Am sugerat reanalizarea acordării a trei apartamente de serviciu pentru 
reprezentanţii rromilor în clădirea construită în Valea Rece. Am sugerat 
acordarea doar Politiei Locale unele încăperi pentru un post de control. 
 

În această şedinţă a apărut ca temă mutarea unor garaje în vederea 
construirii unui drum. Eu când e vorba de garaje rămân consecvent propunând 
demolarea garajelor. Garajele, fie că au aprobare sau nu, au în documente 
stipulată condiţia până când municipalitatea nu are nevoie de teren au dreptul 
utilizării terenului. Iată că este un caz când municipalitatea are nevoie de acel 
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teren şi prin simpla somaţie acele garaje ar trebui dărâmate. Eu personal nu am 
fost de acord să ocupăm din nou domeniul public pentru amplasarea unor garaje. 
 

Am votat împotriva hotărârii privind aprobarea unui acord de parteneriat 
public privat între Municipiul Tîrgu Mureş şi Camera de Comerţ şi Industrie a 
judeţului Mureş, considerând un act fără sens: Am considerat că avem o relaţie 
foarte bună cu Camera de Comerţ, relaţiile primăriei constau în zeci sau sute de 
evenimente organizate în comun. Nu am văzut sensul care era diferenţa faţă de 
ceea ce există şi până acum. Nu se cere sau nu se oferă exclusivitate pentru 
organizarea evenimentelor, dar cum nu există exclusivitate, actul nu are sens. 
Oricum fiecare acţiune trebuie analizată de către conducerea celor două instituţii. 
 

Am luat cuvântul cu privire la un proiect de hotărâre privind repartizarea 
unui spaţiu aflat în proprietatea municipalităţii pentru Partidul Civic Maghiar. Nu 
cred că e potrivit să dai pentru un partid politic un spaţiu în pivniţă. Am sugerat 
să analizăm situaţia şi să găsim un spaţiu mai potrivit pentru această activitate. 
 
 
8. Şedin ţa din data de 29.09.2011 
 

Am luat cuvântul în legătură cu un material privind schimbul de teren al 
aerodromului din str. Libertăţii. Este un proiect de hotărâre major, care nu aduce 
lucruri noi faţă de ceea ce ne-am angajat până acum vis-a-vis de Aeroclub şi 
ministere. Este o hotărâre principială, singura problemă care am dorit să o 
semnalez şi care urmează să o clarificaţi, este următoarea. Am făcut, cel puţin 
acest proiect de hotărâre, de parcă am cumpăra cartofi, de parcă s-ar înghesui 
lumea să vândă aerodromuri. Eu cred că ar trebui în prima fază să cumpărăm 
terenul, pentru că sunt persoane sau autorităţi care sunt dispuse să ne vândă 
teren, iar apoi printr-o altă licitaţie ne adresăm celor care ştiu să construiască 
aerodromuri. Să găseşti în zona noastră pe cineva care are şi teren şi ştie să 
facă acele construcţii specializate, să obţină avizele de la autorităţile de 
specialitate, nu cred că există. Am subliniat că voi vota materialul, pentru că ştiu 
de angajamentele care le avem, dar s-ar putea să nu găsim nici un candidat care 
să îndeplinească ambele condiţii. Produsul pe care vrem să-l cumpărăm nu 
există, pentru că nu există în judeţul nostru nici un teren edificat cu aerodrom 
certificat şi omologat.  
 

Am fost numit în comisia de clarificare a situaţiei imobilelor aflate în 
proprietatea ori gestiunea delegată a S.C. Energomur S.A.. 
 

Am luat cuvântul legat de proiectul oraş digital. Este un proiect grandios, 
dar mai mult de imagine. Nu se depun eforturi pentru anumite nuanţe, cum ar fi 
site-ul Primăriei, sau hotspoturile, care cu investiţii relativ mici ar putea genera 
rezultate. 
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Legat de bustul lui Adrian Păunescu am avut o interpelare. Am afirmat că 
sunt inginer şi economist, la artă nu prea mă pricep. Şi totuşi, discutând cu un 
experţi în artă, am învăţat că adevăratele valori în artă şi în literatură se află după 
100 de ani. Aş propune să ne gândim şi să judecăm la rece, cine e cel mai mare 
poet, şi cui ridicăm statui. Pe de altă parte, aş dori ca cei din primărie sau noi să 
venim cu nişte propuneri de statui sau monumente care nu neapărat sunt 
figurative. Nici simbolul oraşului Bruxelles sau New York nu sunt ale 
personalităţilor. Poate din când în când ar trebui să ne gândim şi la asemenea 
compoziţii artistice. 
 
 
9. Şedin ţa din data de 29.10.2011 
 

Am o luare de cuvânt la materialul revenit pe ordinea de zi privind 
proiectul aerodrom amenajat. Am atras atenţia că în continuare nu este un 
poriect realizabil, mai mult, denumirea de aerodrom certificat şi omologat pentru 
operarea în siguranţă a aeronavelor civile poate însemna un aerodrom 
comparabil cu cel din Ungheni.. 
 

Am avut o interpelare cu privire la site-ul municipiului. Am adus în discuţie 
că am vrut să vă trimit colegilor din consiliu, şi am constat că la jumătate din 
consilieri nu se poate trimite mail. Este drept, e un site cu formă îmbunătăţită de 
câteva zile, dar în continuare trebuie verificat pentru nu merge. De asemenea 
apar probleme cu traducerile. 
 
 
10. Şedin ţa din data de 27.10.2011. 

Am avut, în sfârşit, o interpelare pozitivă asupra site-ului primăriei. Am 
constatat că sunt nişte îmbunătăţiri considerabile faţă de data trecută, felicitări 
echipei, inclusiv în ceea ce priveşte traducerea în limba maghiară. 
 
11. Şedin ţa din data de 30.11.2011 

Într-o interpelare am abordat problema tăierilor de arbori dintr-o altă 
perspectivă decât cea ecologică. Am analizat drept o probelmă economică. Am 
constatat că în legătură cu pădurile oraşului suntem furaţi de două ori. În primul 
rând de Romsilva, cu care avem un contract foarte frumos şi grandios, în urma 
căruia avem beneficii de 70 de lei, previzionaţi pe hectar. Pe de altă parte, în 
păduri se face permanent o exploatare ilegală. Nu m-am referit la nişte persoane 
amărâte care îţi caută nişte crengi şi lemne de foc, ci la persoane echipate cu 
motoferăstrău, drujbă, cu căruţe. M-am adresat direct şi domnului primar, pentru 
că ştiu că este preocupat mult patrimoniul oraşului… Şi aceste păduri sunt ale 
noastre. Poate Poliţia Comunitară poate să intervină, şi contractul cu Romsilva ar 
trebui analizat. 
 

Legat de un proiect de hotărâre privind unele taxe speciale pe anul 2012, 
percepute prin Serviciul Public Administraţia domeniului public, am făcut 
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următorul raţionament. Dacă îţi pierzi de două ori câinele, plăteşti mai mult decât 
plăteşti pentru un garaj la Tîrgu-Mureş. Nu am sperat la o schimbare, dar de 
fiecare dată, în fiecare an fac această remarcă, şi sunt de părere că taxele de 
ocupare pentru garaje sunt mult prea mici. Problema parcărilor s-a rezolvat mult 
în Tîrgu-Mureş anul acesta, trebuie să felicităm primăria, dar în unele locuri 
ocolim garajele, inclusiv cele ilegale.  
 

Legat de imobilele Energomur, am făcut o informare Consiliului Local. 
Făcând parte din comisia de inventariere, am analizat de pe o listă o serie de 
obiective am spus că nu ne interesează, respectiv am semnalat că sunt nişte 
clădiri care ar fi interesante municipalităţii şi asta necesită o discuţie mai amplă.  
 
11. Şedin ţa din data de 22.12.2011. 
 

Am luat cuvântul cu privire la denumirile de şcoli. Am început un proces şi 
consiliul trebuie felicitat cu privire la acordarea unor denumiri. Am propus ca 
comisia de schimbare denumiri să se ocupe şi de şcoli, sau chiar alte instituţii. 
Acum s-a schimbat legea, avem puteri mărite şi v-aş sugera să ne gândim şi la 
alte denumiri şi la acel echilibru care se practică şi în alte ipostaze, când se ţine 
cont de specificul etnic al oraşului nostru.  
 

Legat de Universitatea Populară, am avut unele propuneri de detaliu, de 
amănunt. Din moment ce am schimbat denumirea trebuie să împuternicim măcar 
verbal directorul interimar să facă acele modificări necesare ce intervin o dată cu 
schimbarea denumirii. Am prezentat anumite temeri legate de denumire, se pare 
că nu e potrivită.  

 
 
 
 În calitate de consilier local am participat la câteva zeci de şedinţa în 
calitate de membru AGA la Asfamur , Energomur, Locativ, Transport Local,  
respectiv mi-am desfăşurat activitatea în cadrul comisiei de servicii publice şi 
comerţ din cadrul Consiliului Local. Am mai lucrat în cadrul mai multor comisii în 
care am fost numit de Consiliul Local: Astfel, printre altele, în:  

 
Sunt unul dintre cei mai activi consilieri de la UDMR în ceea ce priveşte 

audienţele publice.  
 

Bakos Levente, 
 
 
Tîrgu Mureş, martie 2012 


