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RAPORT DE ACTIVITATE 

2021 

Subsemnatul ȘARLEA HOREA-ARTHUR, consilier PNL  în cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Mureș în urma validării mandatului din data de 25.02.2021, în conformitate cu art. 225 

alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform căruia „Fiecare consilier local, 

respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului 

judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin 

grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”, prezint următorul 

Raport de Activitate pentru anul 2021. 

În mandatul de consilier local al Municipiului Târgu Mureș activitatea a fost dedicată, în 

prima etapă preluării responsabilităților aferente rolului de consilier local și demarării unora 

dintre proiectele asumate în programul de guvernare cu care am candidat în campania 

pentru alegerile locale din anul 2020. Ulterior, am întreprins o serie de activități specifice, 

astfel: promovarea unor proiecte de hotărâri, participarea la comisiile de specialitate, 

participarea la ședințe de CA din unitățile de învățământ, întâlniri periodice în sistem de 

videoconferință/fizice cu colegii consilieri ai grupului PNL, întalniri de lucru cu consilierii aleși 

în cadrul CL, reprezentanți ai celorlalte partide, ședințe cu aparatul de specialitate al 

primarului și cu viceprimarii, precum și desfășurarea de activități de analiză, studiu, 

documentare conform legislației în vigoare pe fiecare speță și proiect în parte. 

Nr. 10/20.100 din 14.03.2022



 
 

 

 
 

P-ța Trandafirilor, Nr. 5, Târgu Mureș  /  Tel. - Fax: 0265-250.943  /  E-mail: tgms@pnlmures.ro  
Web: www.pnlmures.ro  /  Facebook: www.facebook.com/pnl.mures 

I. Roluri asumate 

În mandatul care mi-a fost încredințat, am luat parte în calitate de membru, membru 

înlocuitor, supleant sau după caz reprezentant în comisiile de specialitate sau alte comisii 

constituite la nivelul consiliului local, astfel: 

1.  Membru în Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, cf. HCL 

40/25.02.2021; 

2. Reprezentant al Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, cu atribuții aferente în 

consiliul de administrație în anul școlar 2020-2021 la Colegiul Național „Alexandru Papiu 

Ilarian” cf.  HCL 72/25.03.2021; 

3.  Reprezentant al Consiliului local al municipiului Târgu Mureș, cu atribuții aferente în 

consiliile de administrație în anul școlar 2020-2021 cf.  HCL 73/25.03.2021 în unitatea de 

învățământ: Şcoala  Gimnazială „George  Coşbuc”,  Şcoala  Gimnazială   „Dacia”, Grădiniţa  

cu Program  Prelungit nr.16; 

4. Comisia de negociere a prețurilor imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul 

Târgu Mureș, cf. HCL 103 din 22.04.2021; 

5. Comisia de negociere a condițiilor tehnice și financiare pentru achiziționarea în principiu 

a proiectului imobiliar situat administrativ în Târgu Mureș, str. Sinaia, nr.16, cf. HCL 

270/26.08.2021; 

6. Membru în Consiliul Comunitar Consultativ cf. HCL. 293/30.09.2021; 

7. Membru în Comisia de Circulație a Municipiului Târgu Mureș, cf. HCL nr. 308 din 30 

septembrie 2021; 

8. Reprezentant al Consiliului local în Comisia de evaluare a probei interviu ca urmare a 

desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și în cadrul cluburilor sportive 

școlare, palatelor și cluburilor copiilor cf. HCL 318/15.10.2021; 

9.  Comisia pentru urmărirea procedurii de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat 

Public în Municipiul  Târgu Mureș cf. HCL  334/28.10.2021; 
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10.  Reprezentant al  Consiliului local, cu atribuții aferente în consiliile de administrație în anul 

școlar 2021-2022 cf.  HCL 338 din 28 octombrie 2021 în următoarele unități de învățământ: 

- Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”; 

- Şcoala  Gimnazială „George  Coşbuc”,  Grădiniţa  cu Program Prelungit „Codrişor”; 

- Şcoala  Gimnazială   „Dacia”, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.10, Grădiniţa  cu Program  

Normal „Piţigoi”; 

- Liceul Tehnologic  „Ion  Vlasiu”, Liceul  Tehnologic  „Constantin   Brâncuşi”; 

 

II.   Activitate în Plenul ședințelor Consiliului Local 

Pe parcursul anului 2021 am participat la ședințele Consiliului Local și am avut mai multe 

intervenții în cadrul acestora, analizând și dezbătând proiectele de hotărâri din cadrul 

ședințelor de comisii de specialitate, dar și în plenul ședintelor Consiliului Local. 

Amendamentele propuse și luările de cuvânt se regăsesc la nivelul proceselor-verbale ale 

ședințelor, acestea fiind publicate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Târgu Mureș. 

III. Proiecte de Hotărâri inițiate și adoptate în Consiliul Local 

 

Am inițiat Proiecte de Hotărâri împreună cu echipa consilierilor PNL, precum și cu alți colegi 

consilieri locali, unele dintre acestea materilizându-se în Hotărâri de Consiliu, astfel: 

- Hotărârea nr. 183 din data de 27.05.2021 - privind instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus”, 

acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu 

Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”, acordate elevilor care obţin media 

10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat (Inițiatori consilierii locali: 

viceprimar -  Győrgy Alexandru, Suciu Horaţiu, Voicu Bogdan Costin, Şarlea Horea Arthur, 

Tamási Zsolt-József, Berecki Sándor); 
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- Hotărârea nr. 353 din data de 28.10.2021-  privind aprobarea Cererii de finanțare şi a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste râul 

Mureș”, propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny”(Inițiatori consilierii locali: Horațiu Suciu, Bogdan Voicu, viceprimar - Győrgy 

Alexandru, Șarlea Horea); 

- Hotărârea nr. 307 din data de 30 septembrie 2021 - privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Târgu Mureș nr. 10/2021 referitoare la aprobarea 

locaţiei în Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” (Inițiatori consilierii 

locali: Horațiu Suciu, Bogdan Voicu, viceprimar - Győrgy Alexandru, Șarlea Horea); 

- Proiectul de hotărâre privitor la instituirea Premiilor anuale „Excelsior”, acordate şefilor de 

promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu gimnazial din Târgu Mureş (Inițiatori 

consilierii locali: viceprimar - György Alexandru, dr. Suciu Horaţiu, dr. Voicu Bogdan Costin, 

Şarlea Horea Arthur, Tamási Zsolt-József, Berecki Sándor, Frunda Csenge Orsolya, 

Kelemen Atilla Márton); 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Premiilor anuale „Gaudeamus”, 

acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu 

Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”, acordate elevilor care obţin media 

10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat în anul şcolar 2021-2022 (Inițiatori 

consilierii locali: viceprimar - György Alexandru, dr. Suciu Horaţiu, dr. Voicu Bogdan Costin, 

Şarlea Horea Arthur, Tamási Zsolt-József, Berecki Sándor); 

 

IV. Interacțiunea cu cetățenii             

Pe parcursul anului am interacționat cu cetățenii atât la întâlnirile din cartiere organizate în 

colaborare cu domnul viceprimar – Alexandru György și cu unii coordonatori ai direcțiilor și 

serviciilor din cadrul primăriei, asigurând un mediu prielnic de expunere a tuturor 

problemelor pe care aceștia le-au sesizat. Deplasându-mă în cartiere cu prilejul întâlnirilor 

cu cetățenii, am fost sesizat cu referire la problemele stringente cu care se confruntă 

târgumureșenii printre care: lipsa locurilor de parcare sau tendința de ocupare a locurilor 
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de parcare de către persoane din afara municipiului, depozitarea haotică a deșeurilor, 

necesitatea toaletării arborilor, probleme legate de siguranța publică, abandonarea unor 

vehicule pe domeniul public și multe alte probleme specifice fiecărei zone în care m-am 

deplasat. În acest sens, am intervenit în rezolvarea unora dintre acestea luând în 

considerare resursele de care dispuneau direcțiile vizate din cadrul primăriei, pentru 

celelalte propunând unele soluții în colaborare cu colegii consilieri, care să vină în ajutorul 

cetățenilor pe termen lung. 

 

Am desfășurat și desfășor o activitate cu caracter de continuitate privind expunerea în 

mediul online a proiectelor importante și a deciziilor luate la nivelul administrației. 

Activitatea desfășurată a constat și în implicarea la elaborarea anumitor proiecte, 

participând de fiecare dată la discuții pe baza implementării acestora cu personalul din 

aparatul de specialitate al primarului, cu colegii consilieri și cu executivul, formulând adesea 

amendamente la proiectele care se aflau pe ordinea de zi a ședințelor. 

 

V. Dezbateri, comunicare    

În anul 2021 am răspuns invitației de a participa la emisiuni care au avut înscrise pe agendă 

subiecte care abordau situația actuală a administrației locale, eficientizarea traficului din 

municipiu, proiecte de hotărâri dezbătute și adoptate la nivelul Consiliului Local, problemele 

care își au nucleul în modalitatea de organizare și funcționare a administrației publice în 

ansamblul său, precum și proiecte care se vor implementa în viitor. În continuare sunt 

atașate link-urile emisiunilor la care am avut onoarea să fiu invitat. 

• https://www.facebook.com/M9TVRomania/videos/6669316873109502/ 

• https://www.facebook.com/M9TVRomania/videos/411882863982591/?__cft__[0]=AZX4UB

6hYLc4wbOhyFLLsQdDsMc13wV7UWLP94yIu9V5ZVC2i6NXnhk4IiwjfXft2-

aoqEfuxubygOVC4PhbcJ7J8jRRxSIDsYBUT8XqB8zFV79Ranj3DOzU9rQNt3kpABUIyC6nw_3P

https://www.facebook.com/M9TVRomania/videos/6669316873109502/
https://www.facebook.com/M9TVRomania/videos/411882863982591/?__cft__%5b0%5d=AZX4UB6hYLc4wbOhyFLLsQdDsMc13wV7UWLP94yIu9V5ZVC2i6NXnhk4IiwjfXft2-aoqEfuxubygOVC4PhbcJ7J8jRRxSIDsYBUT8XqB8zFV79Ranj3DOzU9rQNt3kpABUIyC6nw_3P2sIkFHKEHafnADlRL7bs4HhpuIRcYAmtbS9oweIogrVx-uRBetc9alLeCr4W-UlPKAEz79FGvGqTRgsgqwRhQccth8bIGLeo_g&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/M9TVRomania/videos/411882863982591/?__cft__%5b0%5d=AZX4UB6hYLc4wbOhyFLLsQdDsMc13wV7UWLP94yIu9V5ZVC2i6NXnhk4IiwjfXft2-aoqEfuxubygOVC4PhbcJ7J8jRRxSIDsYBUT8XqB8zFV79Ranj3DOzU9rQNt3kpABUIyC6nw_3P2sIkFHKEHafnADlRL7bs4HhpuIRcYAmtbS9oweIogrVx-uRBetc9alLeCr4W-UlPKAEz79FGvGqTRgsgqwRhQccth8bIGLeo_g&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/M9TVRomania/videos/411882863982591/?__cft__%5b0%5d=AZX4UB6hYLc4wbOhyFLLsQdDsMc13wV7UWLP94yIu9V5ZVC2i6NXnhk4IiwjfXft2-aoqEfuxubygOVC4PhbcJ7J8jRRxSIDsYBUT8XqB8zFV79Ranj3DOzU9rQNt3kpABUIyC6nw_3P2sIkFHKEHafnADlRL7bs4HhpuIRcYAmtbS9oweIogrVx-uRBetc9alLeCr4W-UlPKAEz79FGvGqTRgsgqwRhQccth8bIGLeo_g&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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2sIkFHKEHafnADlRL7bs4HhpuIRcYAmtbS9oweIogrVx-uRBetc9alLeCr4W-

UlPKAEz79FGvGqTRgsgqwRhQccth8bIGLeo_g&__tn__=%2CO%2CP-y-R 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314782483468144&id=11069980720

9747&__cft__[0]=AZVS2gZv806CkElyGbBuaYeWpQZxNciHuKKw2sYBsNXzu_xvVafWXCJIJH

ObOBxK7lo4kwNMHqGE3tme2N_FpQwYOzyx8cLEbxu6h3CU59iPPzPdVJ5RN0dY3yVo_MDM

jZyrbOG_2omt-

gsHLPUJ7pjvVxLBH_MbltRuyEFRvAR071N9ONnTVfzFJJJHujM4C8ZuvCmYSmk6ad7_x05KCq

a5lPWZ-jymr-VUBpfn5eVLPw&__tn__=%2CO%2CP-R 

 

VI. Alte activități desfășurate 

- Alături de colegii mei din grupul aleșilor PNL în Consiliul Local Târgu Mureș, am susținut în 

comisiile de specialitate din care fac parte alocarea cu prioritate a fondurilor, inclusiv 

prin cofinanțarea unor proiecte europene, pentru investiția în educație, sănătate 

respectiv investiția în infrastructură; 

- Am participat la mai multe acțiuni menite să atragă atenția asupra importanței 

menținerii și protejării unui mediu curat, materializate în acțiuni de colectare a deșeurilor 

provenite din echipamente electrice și electronice realizate  de Primăria Municipiului 

Târgu Mureș și ceilalți parteneri; 

- Am participat la diverse activități desfășurate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Mureș printre care se număra Gala Teleșcoala, un eveniment deosebit, care a 

pus accent pe o educație exemplară a elevilor, în condiții vitrege cauzate de pandemie; 

- Am susținut elaborarea de studii de trafic la nivelul orașului în scopul adoptării celor mai 

bune soluții în acest sens, am propus spre dezbatere metode alternative de rezolvare pe 

termen mediu și lung în scopul eficientizării traficului în municipiu și urmăresc 

îndeaproape dezvoltarea acestui domeniu de o reală importanță; 

- Am elaborat  un proiect important – o nouă rută alternativă pentru traficul din zona 

cartierului Unirii, prin strada Mureșului, traversând râul Mureș cu un pod nou suspendat 

https://www.facebook.com/M9TVRomania/videos/411882863982591/?__cft__%5b0%5d=AZX4UB6hYLc4wbOhyFLLsQdDsMc13wV7UWLP94yIu9V5ZVC2i6NXnhk4IiwjfXft2-aoqEfuxubygOVC4PhbcJ7J8jRRxSIDsYBUT8XqB8zFV79Ranj3DOzU9rQNt3kpABUIyC6nw_3P2sIkFHKEHafnADlRL7bs4HhpuIRcYAmtbS9oweIogrVx-uRBetc9alLeCr4W-UlPKAEz79FGvGqTRgsgqwRhQccth8bIGLeo_g&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/M9TVRomania/videos/411882863982591/?__cft__%5b0%5d=AZX4UB6hYLc4wbOhyFLLsQdDsMc13wV7UWLP94yIu9V5ZVC2i6NXnhk4IiwjfXft2-aoqEfuxubygOVC4PhbcJ7J8jRRxSIDsYBUT8XqB8zFV79Ranj3DOzU9rQNt3kpABUIyC6nw_3P2sIkFHKEHafnADlRL7bs4HhpuIRcYAmtbS9oweIogrVx-uRBetc9alLeCr4W-UlPKAEz79FGvGqTRgsgqwRhQccth8bIGLeo_g&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314782483468144&id=110699807209747&__cft__%5b0%5d=AZVS2gZv806CkElyGbBuaYeWpQZxNciHuKKw2sYBsNXzu_xvVafWXCJIJHObOBxK7lo4kwNMHqGE3tme2N_FpQwYOzyx8cLEbxu6h3CU59iPPzPdVJ5RN0dY3yVo_MDMjZyrbOG_2omt-gsHLPUJ7pjvVxLBH_MbltRuyEFRvAR071N9ONnTVfzFJJJHujM4C8ZuvCmYSmk6ad7_x05KCqa5lPWZ-jymr-VUBpfn5eVLPw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314782483468144&id=110699807209747&__cft__%5b0%5d=AZVS2gZv806CkElyGbBuaYeWpQZxNciHuKKw2sYBsNXzu_xvVafWXCJIJHObOBxK7lo4kwNMHqGE3tme2N_FpQwYOzyx8cLEbxu6h3CU59iPPzPdVJ5RN0dY3yVo_MDMjZyrbOG_2omt-gsHLPUJ7pjvVxLBH_MbltRuyEFRvAR071N9ONnTVfzFJJJHujM4C8ZuvCmYSmk6ad7_x05KCqa5lPWZ-jymr-VUBpfn5eVLPw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314782483468144&id=110699807209747&__cft__%5b0%5d=AZVS2gZv806CkElyGbBuaYeWpQZxNciHuKKw2sYBsNXzu_xvVafWXCJIJHObOBxK7lo4kwNMHqGE3tme2N_FpQwYOzyx8cLEbxu6h3CU59iPPzPdVJ5RN0dY3yVo_MDMjZyrbOG_2omt-gsHLPUJ7pjvVxLBH_MbltRuyEFRvAR071N9ONnTVfzFJJJHujM4C8ZuvCmYSmk6ad7_x05KCqa5lPWZ-jymr-VUBpfn5eVLPw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314782483468144&id=110699807209747&__cft__%5b0%5d=AZVS2gZv806CkElyGbBuaYeWpQZxNciHuKKw2sYBsNXzu_xvVafWXCJIJHObOBxK7lo4kwNMHqGE3tme2N_FpQwYOzyx8cLEbxu6h3CU59iPPzPdVJ5RN0dY3yVo_MDMjZyrbOG_2omt-gsHLPUJ7pjvVxLBH_MbltRuyEFRvAR071N9ONnTVfzFJJJHujM4C8ZuvCmYSmk6ad7_x05KCqa5lPWZ-jymr-VUBpfn5eVLPw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314782483468144&id=110699807209747&__cft__%5b0%5d=AZVS2gZv806CkElyGbBuaYeWpQZxNciHuKKw2sYBsNXzu_xvVafWXCJIJHObOBxK7lo4kwNMHqGE3tme2N_FpQwYOzyx8cLEbxu6h3CU59iPPzPdVJ5RN0dY3yVo_MDMjZyrbOG_2omt-gsHLPUJ7pjvVxLBH_MbltRuyEFRvAR071N9ONnTVfzFJJJHujM4C8ZuvCmYSmk6ad7_x05KCqa5lPWZ-jymr-VUBpfn5eVLPw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314782483468144&id=110699807209747&__cft__%5b0%5d=AZVS2gZv806CkElyGbBuaYeWpQZxNciHuKKw2sYBsNXzu_xvVafWXCJIJHObOBxK7lo4kwNMHqGE3tme2N_FpQwYOzyx8cLEbxu6h3CU59iPPzPdVJ5RN0dY3yVo_MDMjZyrbOG_2omt-gsHLPUJ7pjvVxLBH_MbltRuyEFRvAR071N9ONnTVfzFJJJHujM4C8ZuvCmYSmk6ad7_x05KCqa5lPWZ-jymr-VUBpfn5eVLPw&__tn__=%2CO%2CP-R
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(hobanat), cu 4 benzi de circulație și piste de biciclete, cu descărcarea traficului în strada 

Zăgazului, care are un deviz estimativ de aproape 115 milioane de lei, inclusiv TVA, din care 

doar 2,3 milioane de lei ar urma să se finanțeze din bugetul local. în cadrul Programul 

Național de Investiții „Anghel Saligny”. 
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