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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL
PUI SEBASTIAN ALEXANDRU pe anul 2011
În temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire
la administrația publică locală, prin prisma acestui raport de activitate,
aduc la cunoștința publicului larg, activitatea de consilier desfașurată în
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș, în perioada 01 ianuarie – 31
decembrie 2011.
Raportul pe care îl prezint, este o parte a activității pe care am
avut-o în calitate de reprezentant al comunității tîrgumureșene. Comisia
de specialitate în care îmi desfășor activitatea este Comisia pentru
administrație publică locală, protecție socială, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, probleme de
minorități și culte.
Pe lângă Comisia de specialitate, cea Juridică, am fost ales
membru și îmi desfășor activitatea în câteva comisii speciale, după cum
urmează:
1) Consiliile de administrație (reprezentant al Consiliului Local
Municipal Tg. Mureș cu atribuțiile aferente în unități de învățământ
preuniversitar de stat din municipiul Tîrgu Mureș, în anul școlar 20102011 - Hotărârea nr. 382 din 25 noiembrie 2010) la Grupul Școlar „Gh.
Marinescu”, Gimnaziul „Liviu Rebreanu” și Grădinița cu Program Normal
nr.7;
2) Consiliile de administrație (reprezentant al Consiliului Local
Municipal Tg. Mureș cu atribuțiile aferente în unități de învățământ
preuniversitar de stat din municipiul Tîrgu Mureș, în anul școlar 20112012 - Hotărârea nr. 312 din 29 septembrie 2011) la Grupul Școlar „Gh.
Marinescu”, Grupul Scolar „Gh. Șincai” și Liceul de Artă;
3) Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Locativ S.A.
În anul 2011 am participat la toate ședințele din cadrul comisiei de
specialitate din care fac parte, precum și la cele ordinare și extraordinare
întrunite de Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș. Menționez că am
luat parte și am votat la toate proiectele de hotărâre expuse. Vizând
interesul cetățeanului, am avut și abțineri sau am votat împotriva mai
multor proiecte de hotărâre. Am încercat să identific nevoile orașului,
prioritățile, problemele cu care se confruntă cetățenii, indiferent de natura
lor, probleme pe care le-am adus la cunoștința executivului și am urmărit
rezolvarea lor acolo unde era cazul.
Pentru fiecare ședință de comisie sau de plen a Consiliului Local
Tîrgu Mureș am luat la cunoștintă ordinea de zi, am studiat amănunțit
proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de ședință, iar în
cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei,
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solicitând în anumite situații, explicații și detalii de la factorii responsabili
din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș sau inițiatorilor de proiecte
de hotărâre.
În această perioadă am luat cuvântul de 54 ori în plen sau înaintea
ordinii de zi, vizând probleme de un real interes pentru municipiul nostru.
În cursul anului 2011 am inițiat următoarele proiecte de hotărâre:
31 Martie:
x Proiect HCL privind validarea mandatului de consilier local al d-lui
Moldovan Octavian - proiect respins;
19 Mai:
x Proiect HCL privind modificarea și completarea HCL 411/16.12.
2010, privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2011 – proiect
respins;
x Proiect HCL privind Constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local, a domnului FLOREA CONSTANTIN urmare a
pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a
fost ales, respectiv PNL și declararea ca vacant a unui loc de
consilier municipal – proiect respins;
30 iunie:
x Proiect HCL privind retragerea dreptului de folosință a COOP
METALUL TG. MUREȘ pentru terenul în suprafață de 7805 mp
situat în Tîrgu Mureș str. Gheorghe Doja nr.274-276 – proiect
aprobat;
28 iulie:
x Proiect HCL privind validarea mandatului de consilier local al
domnului CEONTEA CĂLIN SORIN - proiect respins, (aprobat 29
sept.);
27 octombrie:
x Proiect HCL privind revocarea HCL nr.333/2011 privind destinația
imobilului clădire atelier C5 și teren aferent - situat în Tîrgu Mureș,
str. Livezeni nr.5 – nesupus la vot;
30 noiembrie:
x Proiect HCL privind validarea mandatului de consilier local al d-lui
Moldovan
Octavian
din
partea
PSD
–
înregistrat
nr.73956/24.11.2011, neintrodus pe ordinea de zi;
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x Proiect HCL privind validarea mandatului de consilier local al d-lui
Loghin Lucian din partea PSD – înregistrat nr.73958/24.11.2011,
neintrodus pe ordinea de zi;
x Proiect HCL privind reglementarea situației juridice a unui teren din
municipiul Tg. Mureș (str. Gheorghe Doja, suprafață 1384 mp, CF
122348, nr.top 599/3/2/2) – înregistrat nr.70320/20.10.2011,
neintrodus pe ordinea de zi;
x Proiect HCL privind retragerea dreptului de folosință a S.C.A.
METALUL O.C. TG. MUREȘ pentru terenul situat în Tg. Mureș, str.
Livezeni nr.4 (suprafață 3429 mp, CF121694, nr. cadastral 1242/1,
nr.top 3476/1/1/1) – înregistrat nr.73197/17.11.2011, neintrodus pe
ordinea de zi;
În urma acestor ultime două proiecte la care se adaugă și cel din
data de 30 iunie, aprobat în unanimitate, mai sus menționat s-a decis
stoparea situației abuzive prin care cooperația folosea fără a plăti nimic
suprafețe importante amplasate în zone de mare interes comercial ale
Municipiului Tîrgu Mureş cu acordul primăriei, cu toate că alte primării șiau rezolvat de mulți ani această problemă (prin Hotărârea 395/30
noiembrie 2011 privind unele măsuri în aplicarea art.107 din legea nr.
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației).
De asemenea, în calitate de consilier local, am participat la o serie
de ședințe, acțiuni, manifestări cu caracter social, economic, cultural,
religios și educativ, desfășurate pe raza municipiului Tîrgu Mureș, și
anume:
- „Zilele Școlii” – Liceul Pedagogic Mihai Eminescu (14 ianuarie);
- 24 Ianuarie – ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR;
- Ședință cu privire la iazul batal de la Azomureș S.A. (27 ianuarie);
- Simpozion „Limbajul politic-încotro ?” (18 februarie);
- Lansarea cărții „Cartea Șoaptelor”, autor senator Varujan
Vosganian – (3 martie);
- Manifestările organizate de Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş,
dedicate zilei de 8 Martie;
- Grupurile de lucru în care au fost dezbătute studiile de
fundamentare care vor sta la baza Planului Urbanistic General și a
Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tîrgu Mureș (9-18 martie);
- „Ia-ţi porţia de COOLtură!” cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, ediția a
II-a (21 martie) ;
- Discuții între asistenții personali (persoane cu dizabilități) și aleșii
locali (7 aprilie);
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- Lansarea Centrului de Incluziune Sociala pentru Persoanele de
Etnie Romă și sărbătorirea Zilei Internaționale a Romilor (8-9
aprilie);
- „Ziua Europei” – depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor (9 mai);
- Târgul organizațiilor neguvernamentale „Împreună pentru
comunitate”, ediția a IX-a cu tematica centrală perspectivele
voluntariatului în județul Mureș (13-15 mai);
- Întâlnire cu cetățenii din cartierul Mureșeni (19 mai);
- Zilele tîrgumureșene: Simpozion organizat de Asociația Glasul
Moților (23-29 mai);
- Întâlnire cu cetățenii din cartierul 7 Noiembrie (26 mai);
- Ziua dedicată pomenirii eroilor neamului - depuneri de coroane la
Cimitirul Eroilor din Tîrgu Mureş (2 iunie- Înălțare);
- Dezbatere publică având ca temă „O viaţă mai bună la Tg.Mureş”
(16 iunie);
- Lansarea cărții „Medierea – oxigen în afaceri”, autor deputat Alina
Gorghiu (17 iunie);
- Ședința festivă prilejuită de „Ziua Poliției Locale” (15 iulie);
- Dezbatere publică „O viață mai bună la Tîrgu Mureș” cu tema:
Habitat și cetățean – conștietizarea puterii publice a cetățenilor (21
iulie);
- Întâlnire cu cetățenii din cartierul Mureșeni (28 iulie);
- Ziua de Curățenie Națională - “Let`s Do It, Romania!” (24 sept.);
- Întâlnire de lucru cu Asociația „Aproape de Militari” (1 octombrie);
- Întâlnire cu cetățenii din cartierul Tudor Vladimirescu (18 oct.);
- Dezbatere publică „O viață mai bună la Tîrgu Mureș” cu tema:
Violența în limbaj (27 octombrie);
- Audiere publică cu tema: Implicarea Primăriei Tîrgu Mureş în
sprijinirea
serviciilor
sociale
prestate
de
organizații
neguvernamentale (3 noiembrie);
- Ziua Națională a României – depunere de coroane;
Precizez că am ținut și audiențe, cu o frecvență lunară (joi penultima din lună orele: 16-18), la sediul Primăriei din P-ța Victoriei nr.3,
parter, camera numărul 13, program făcut public prin afișare pe pagina
web a Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș.
Ca și în anii anteriori am inițiat și desfășurat acțiuni sociale în care
s-a acordat ajutor material unor familii nevoiașe din oraș, am contribuit la
reabilitarea adăpostului destinat persoanelor afectate de violenţa în
familie.
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, problemele de interes ale
comunității și cele privind activitatea de consilier, în repetate rânduri fiind
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invitat în emisiuni și contactat telefonic, răspunzând prompt cu declarații
punctuale pe diverse probleme.

Tîrgu Mureș,
09.01.2012

Cu stimă,
Pui Sebastian Alexandru
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