RAPORT DE ACTIVITATE
Pe perioada ianuarie 2011 – martie 2012
Subsemnata GEORGESCU Maria Ana, conferenţiar universitar, Dr. în
Sociologie, deţin calitatea de consilier local al municipiului Tg. Mureş din
18.06.2008. Către finele mandatului am acumulat o experienţă pe care mi-aş
fi dorit să o compar cu activitatea altor consilieri locali din ţară dar, spre
surprinderea mea, vizitând site-urile a numeroase primării, am constatat că
în multe cazuri nu există postate rapoarte de activitate recente, ba nici chiar
unele mai vechi!

Exercitarea atribuţiunilor la diferite nivele
Am participat la şedinţele de plen ale Consiliului din această perioadă, respectiv la 12
şedinţe ordinare şi 2 extra-ordinare.
Ca membră în Comisia de specialitate pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană, care se reuneşte cel puţin bilunar,
înaintea şedinţelor de Consiliu, am participat la jurizarea proiectelor şcolare, a celor culturale
şi a celor sportive. Alte comisii în care am activat:
- Comisia de specialitate pentru atribuirea spaţiilor cu altă destinaţie decât acelea de locuinţe,
respectiv spaţii pentru fundaţii, asociaţii, formaţiuni politice, prelungire de contracte, etc;
- Comisia de atribuire şi schimbare de denumiri.
Din apr. 2011, fac parte şi din Comisia de urbanism la nivel judeţean în cadrul căreia,
la iniţiativa mea, materialele cuprinse în fiecare PUG şi PUD au început să fie prezentate
elecronic chiar din luna următoare, pentru ca proiectarea imaginilor să ofere o viziune de
ansamblu dar şi în detaliu asupra viitoarelor construcţii, sau a modificărilor celor existente,
solicitare pe care am facut-o şi la nivel local, pentru avizarea materialelor în comisiile de
specialitate, dar nici dupa 4 ani nu s-a reuşit acest lucru.
Sunt membră activă a consiliilor de administraţie şi particip efectiv la şedinţele de
lucru şi soluţionarea problemelor a două din instituţiile şcolare ale municipiului: Grupul
Şcolar Electromureş şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, la cel din urmă asistând şi la
vizita periodică de evaluare ARACIP, pentru învăţământul preuniversitar.
Am răspuns prezent la un important număr de acţiuni organizate de către Primăria Tg.
Mureş, dintre care menţionez:
-

Participarea la festivităţile prilejuite de Ziua Unirii Principatelor, 24 Ianuarie,
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-

Întâlnirea cu d-l ministru Bacoschi la dezbaterea pe problema relaţiilor internaţionale,
18.03.2011;

-

Participare la deschiderea sezoanelor estivale, 1.05.2011 la Complexul de agrement
„Mureşul” şi Platoul Corneşti;

-

Deschiderea Ediţiei 2011 a Zilelor Tîrgumureşene;

-

Participare la manifestările de toamnă - Sărbătoarea Vinului în Cetate, 2011.

-

Participare la festivităţile organizate cu prilejul Zilei naţionale, de 1 Decembrie 2011.

Direcţii majore de focalizare
a. Sprijinirea activităţii sociale derulate de Fundaţia Alpha Transilvană, care asigură
servicii de îngrijire pentru copiii cu handicap grav, mai ales prin Centrul
Perseverenţa, participând şi la şedinţele Bordului director. Am întocmit şi o
depoziţie la audierea publică din 3.10.2011 cu tema: Ong-urile, serviciile sociale,
implicarea primăriei şi antreprenoriatul social. Am participat la Seminarul
„Parteneriatul stat – biserică în asigurarea serviciilor sociale medicale”, organizat
de Fundaţia K. Adenauer, la Sighişoara, în 21.01.2012.
b. Din luna mai 2011 am intrat în Programul BEAM 21, Competenţe pentru protecţia
locală a climei şi managementul inteligent al energiei, curs pentru consilierii locali
- Consolidarea capacităţii printr-o metodă combinată în domeniul protecţiei climei,
măsuri privind utilizarea durabilă al energiei şi planuri de acţiune pentru
municipiile din Europa. Scopul – elaborarea unui plan de acţiune pentru energie
durabilă (PAED) pe scară locală.
c. Ca urmare a adoptării noii Legi a învăţământului, care a iniţiat clasificarea
instituţiilor de învăţământ superior din ţară, am militat pentru înfiinţarea unei
universităţi metropolitane, deoarece unul din criteriile de evaluare ţine de
dimensiunea acestora, dar din păcate, acest deziderat nu s-a împlinit.
d. Reaşezarea activităţii Universităţii populare Tg. Mureş pe baze noi – am devenit
membră a Consiliului ştiinţific al acesteia.

Puncte de vedere
Mandatul, de aproape patru ani încheiaţi, a generat o serie de învăţăminte şi judecăţi de
valoare personale:
-

Că funcţia de consilier implică, fără tăgadă, un grad de civism dezvoltat, prin comparaţie cu
cel al mulţimii de concitadini/concetăţeni care se feresc să se implice în viaţa publică, dar o
denigrează de pe margini;
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-

Că, deşi toţi consilierii declară că acţionează în interesul cetăţenilor, ei răspund în majoritatea
cazurilor, la un comandament politic;

-

Că e greu de afirmat că primează postura de edili dedicaţi, faţă de aceea de persoane
înregimentate în formaţiuni politice, având în vedere modul de votare – promovarea sau
blocarea, aparent ilogică, a obiectivelor de pe agenda de lucru;

-

Că în politică totul este o negociere, de la acordul de înfăptuire a unor proiecte până la
denumiri de străzi;

-

Că judecând după luările de poziţie/ sau lipsa acestora, pentru unii, funcţia de consilier
aproape că s-a rezumat la un punct marcat în CV;

-

Că se poate constata diferenţa între experienţa consilierilor care au cumulat mai multe
mandate, faţă de cei care au fost „novici”.

În sinteză,
Activitatea de consilier nu este o acţiune personală şi nu e legată de propria profesie,
reflectând rezultatele eforului propriu, ci depinde în mare măsură de votul colegilor în şedinţe, de
grupurile de apartenenţă şi atunci dă sentimental că eşti mai ingrădit. Totuşi, am depus rapoartele
de activitate cuvenite, ca obligaţie respectată.
Deşi nu am fost membră în vreo delegaţie internă/externă a Primăriei, sunt mulţumită că
nu am contribuit la creşterea cheltuielilor în perioadă de criză economică.
Consider că vocaţia implicării sociale este esenţială pentru judecarea virtuţilor unui om,
care doreşte să faca măcar un pic de bine în jur, fără a se limita la viaţa personală sau la ipostaze
minunate dar în stare potenţială, ne angajându-se în nicio confruntare reală. Exersarea
deprinderilor, pasul de la teorie la acţiune, este adevărata măsură a umanităţii noastre asumate prin
multiple faţete.

Consilier local: Maria-Ana Georgescu
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