
RAPORTUL  DE  ACTIVITATE  AL  CONSILIERULUI  LOCAL  
                     
                                            MATEI DUMITRU 
 
                               Tg. Mureş dec.2008- iun. 2009 
 
 
                         
                        Mandatul meu de consilier local a fost validat abia din data 
de 18 decembrie 2008, în urma unei şedinţe, prin HCLM  Nr. 226, când s-a 
eliberat un post după Alegerile Parlamentare din noiembrie 2008,  eu fiind 
în categoria de supleant pe lista P.D.L. 
 
                        Prin HCLM  nr. 159 din 30 aprilie 2009,  privind modificarea 
şi completarea componenţei Comisiei speciale pentru efectuarea unor 
propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş,  s-a  aprobat noua componenţă a  
Comisiei speciale din care fac parte.  Aceasta se numeşte Comisia de 
studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Tîrgu- Mureş.  Menţionez că sunt 
şi secretarul Comisiei de buget-finanţe. 
 
                         Prin HCLM  nr. 173 din 30 aprilie 2009 privind actualizarea 
Comisiei pentru punerea în aplicare a Hotârârii Consiliului local municipal 
nr. 420/2007,  referitoare la unele măsuri privind anumite imobile din 
Municipiul Tîrgu-Mureş care sunt neîntreţinute şi au o stare fizică şi de 
finisare necorespunzătoare,  s-au desemnat 4 consilieri,  printre care mă 



numar şi eu, cu participarea in Comisia de analiză şi decizie pentru punere 
în aplicare a Hotârârii Consiliului local municipal nr. 420/200. 
 
                        Prin HCLM  nr. 212 din 8 mai 2009 privind aprobarea 
contractării executării şi finanţării de lucrări publice pentru realizarea de 
obiective de investiţii de infrastructură locală prin credit furnizor,  s-a 
hotârât componenţa comisiei de evaluare şi adjudecare, stabilită prin 
dispoziţia primarului, din care fac parte si eu. 
 
 
                        Având în vedere perioada scurtă şi funcţia recentă 
în care am activat, acesta este raportul meu de activitate, urmând ca 
pentru a doua jumătate a anului 2009,  să-mi conduc şi sumarul propriu  al 
activităţii mele,  pe langă hotărârile şi procesele întocmite oficial,  pentru a 
vă putea oferi un raport mai complex al activităţii mele. 
 
 
                                                           Cu stimă 
                                                                              Dumitru Matei 
 


