
RAPORT DE ACTIVITATE 

       al consilierului local Gujan Herman Cosmin Lucian, pe anul 2008    

    
                 
               Acesta este raportul de activitate al consilierului local Gujan Herman Cosmin 
Lucian iar conform prevederilor art.51 alin.4 din Legea nr.215 din anul 2001 cu privire la 
administraţia publică locală îmi prezint activitatea pe care am îndeplinit-o în perioada 01 
iunie 2008 - 31 decembrie 2008, în Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureş. 
                    

               Mi-a fost validat  mandatul de consilier local în urma ședinței din   18 iunie 

2008 prin HCLM nr.2. În urma acelei ședințe,  s-au constituit și comisiile de specialitate 

cu membrii acestora. Vis-à-vis de aceste hotărîri, eu activez  în Comisia pentru 

administrație publică locală, protecție socială, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și a libertățiilor cetățenești dar și pe probleme de minorități și 

culte din cadrul Consiliului Local Tîrgu-Mureş. 
                   

               În intervalul iunie-decembrie 2008, activitatea mea s-a desfășurat și în 

următoarele comisii: 
                                      



- Comisia locală de ordine publică a municipiului Tîrgu-Mureș, conform  HCLM  nr. 

21 din 31 iulie 2008, după modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 
44/2006, privind actualizarea membrilor comisiei în cauză 

 

- Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor / fundațiilor care au depus 

proiecte în baza Legii nr. 34/1998, H.G. 1153/2001 și a H.G. nr.942/2005, 

conform HCLM nr. 26 din 31 iulie 2008 
 

- Comisia de licitație și membrii înlocuitori, cu drepturi depline, pentru atribuirea 

contractului de concesiune de servicii pentru gestionarea câinilor  fără stăpân, 
conform  HCLM  nr. 32 din 31 iulie 2008. 

 

                De asemenea, am  fost consilier supleant în următoarele comisii: 
 

- Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii în baza 

Legii nr. 550/2002 și prin care se completează Comisia pentru vânzarea spațiilor 

comerciale și de prestări servicii, conform HCLM nr. 30 din 31 iulie 2008 

 



- Comisiile pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al municipiului 

Tîrgu-Mureș, conform HCLM  nr. 31 din 31 iulie 2008 

                    

               Activitatea mea s-a extins și ca membru înlocuitor în următoarele comisii de 

licitație cu atribuții în întocmirea documentației și organizarea licitațiilor: 

- Comisia de licitație cu atribuții în întocmirea documentației și organizarea 

licitației, conform HCLM nr. 122 din 25 septembrie 2008, privind aprobarea 

vânzării terenului în suprafața de 42 mp situat în Tîrgu-Mureș, str.  Ștefan cel 

Mare, nr. 11 
 

- Comisia de licitație cu atribuții în întocmirea documentației și organizarea 

licitației, conform  HCLM  nr. 123 din 25 septembrie 2008, privind aprobarea 



vânzării atelierului și a magaziei împreună cu terenul aferent în suprafața de 176 

mp situat în Tîrgu-Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 20, cu acces din str. Poligrafiei 

 

- Comisia de licitație cu atribuții în întocmirea documentației și organizarea 

licitației, conform HCLM  nr. 163 din 30 octombrie 2008, privind aprobarea 

vânzării terenului în suprafața de 278 mp situat în Tîrgu-Mureș , str. Dezrobirii nr. 

21 
 

- Comisia de licitaţie cu atribuţii în întocmirea documentaţiei şi organizarea 
licitaţiei, conform HCLM  nr. 204 din 13 noiembrie 2008, privind trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu-Mureş a imobilului situat 
în Tîrgu-Mureş, str. Secuilor Martiri, nr. 10 - 12 şi aprobarea vânzării spaţiului 
comercial nr. IX şi a terenului aferent în suprafaţă de 82,09 mp 

 
                        

                              În urma celor 7 ședințe desfășurate în perioada mai sus menționată,    

țin să subliniez faptul că am participat si am votat la toate proiectele de hotărâri expuse, 



dar, vizând interesul cetățeanului, am avut și unele abțineri sau chiar am fost împotriva 

câtorva proiecte. Vreau ca și de acum încolo, deciziile mele să fie numai în interesul și 

pentru bunul mers al vieții comunității pe care o reprezint. 

 

 

                                                                            Cu respect, 
                                                                        Consilier Municipal 

 Gujan Herman Cosmin Lucian                                    
 
 
 
 
 


