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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL
CEONTEA CĂLIN SORIN
Mandatul meu de consilier local a fost validat abia în şedinţa din
data de 29 septembrie 2011, prin HCLM nr. 305, când s-a eliberat un
post din cadrul Consiliului Local Tîrgu Mureş, fiind mandatat de PNL.
În temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu
privire la administraţia publică locală, aduc la cunoştinţa publicului
larg, activitatea de consilier desfăşurată în Consiliul Local al
municipiului Tîrgu Mureş, în perioada 29 septembrie 2011 - 31
decembrie 2011.
Sunt membru şi îmi desfăşor activitatea în Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea
domeniului public și privat al municipiului Tîrgu Mureș, din cadrul
Consiliului Local Tîrgu Mureş.
Menţionez faptul că de la validarea mandatului meu de
consilier, şi până în prezent, am participat la toate şedinţele din
cadrul comisiei de specialitate precum şi la cele ordinare şi
extraordinare întrunite de Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureş.
În această perioadă de activitate am luat cuvântul de 3 ori în
plen sau înaintea ordinii de zi.
În perioada de activitate prezentată am iniţiat următorul proiect
de hotărâre:
- 27 octombrie 2011:
HCLM, privind revizuirea contractului de delegare a serviciului
public privind parcarea cu plată a autovehiculelor pe domeniul public
destinat staționărilor sau parcărilor auto în municipiul Tîrgu Mureș.
În urma celor 4 şedinţe ordinare desfăşurate în partea a doua a
anului 2011, menţionez că am luat parte şi am votat la toate
proiectele de hotărâre expuse. Vizând interesul cetăţeanului, am avut
şi unele abţineri sau am votat împotriva câtorva proiecte.
De asemenea, în calitate de consilier local, am participat la:
- Audiere publică cu tema: Implicarea Primăriei Tîrgu Mureş în
sprijinirea serviciilor sociale prestate de organizații neguvernamentale
(3 noiembrie);

- Audiere publică cu tema: Soluții pentru îmbunătățirea
procedurii de elaborare și
adoptare a actelor administrative
normative la nivelul Primăriei Tîrgu Mureș și Consiliului Local Tîrgu
Mureș (22 noiembrie);
- Ziua Națională a României – depunere de coroane.
În calitate de ales local, am depus la termen și în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, declarația de interese și avere
personală.
Am comunicat cu mass-media, fiind invitat în emisiuni și
contactat telefonic, răspunzând prompt cu declarații punctuale pe
diverse probleme.
Având în vedere perioada scurtă şi funcţia recentă în care
am activat, acesta este raportul meu de activitate.

Tîrgu Mureș,
09.01.2012

Cu respect pentu tîrgumureşeni,
Consilier Municipal
Ceontea Călin Sorin

