
                            RAPORT DE ACTIVITATE 

       al consilierului local Todoran Liviu Emil Nicu, pe anul 2008    

   
                  Conform prevederilor art.51 alin.4 din Legea nr.215 din anul 2001 cu 
privire la administraţia publică locală , prin prisma acestui raport de activitate, 
înştiinţez comunitatea despre activitatea mea de consilier in Consiliul Local al 
municipiului Tîrgu-Mureş în perioada 01 iunie-31 decembrie 2008.  
                  Consiliul local al municipiului Tîrgu Mures s-a întrunit în şedinţa de 
constituire din data de 18 iunie 2008, si conform HCLM nr.2 Comisia a validat 
mandatelor consilierilor locali, printre care m-am aflat si eu. 
                   Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Tîrgu‐Mureş, din care fac parte si activez 
este numită Comisia pentru activități ştiințifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi 
integrare europeană.   Însă, din luna iunie 2008 am mai fost ales in calitatea de membru şi în alte comisii 
speciale, unde activez, pe lângă Comisia de specialitate de bază, specificată mai sus, după cum urmează: 

1.  Comisia pentru servicii publice şi comerţ, conform HCLM nr. 8 din 18 iunie 
2008  

 
2. Am primit nominalizare pentru a face parte din Consiliul Director al 

asocierii dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Asociaţia “Baschet Club Mureş ” 
din Tîrgu- Mureş, conform HCLM nr. 16 din 31 iulie 2008 

 
3.  Comisia pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al 

municipiului Tîrgu-Mureş , conform HCLM nr. 31 din 31 iulie 2008 
 

4.  Comisia de analiză şi propuneri privind administrarea parcărilor publice din 
municipiul Tîrgu-Mureş, conform HCLM nr. 34 din 31 iulie 2008 

 
5.  Comisia privind efectuarea formalităţilor legale de efectuare a schimbului 

de terenuri, conform HCLM nr. 65 din 31 iulie 2008 
 

6.  Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură , sport, 
agrement şi integrare europeană, conform HCLM nr. 66 din 31 iulie 2008 

 
7.  Am fost iniţiator prin Expunerea de motive nr. 58.590 din 31 iulie 2008 cu    

privire la sprijinirea fotbalului tîrgumureşean şi avizul favorabil al comisiilor  
de specialitate pentru asocierea dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Fotbal 
Club    



           Municipal Tîrgu-Mureş, asociere aprobată apoi in HCLM nr. 64 din 31 iulie   
2008 
 

8. Reprezentant al Consiliul Local Municipal în Consiliul Director al asocierii 
dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Clubul Sportiv TORPI MS, conform 
HCLM nr. 72 din 4 septembrie 2008    
 

9. Comisia de licitaţie cu atribuţii în întocmirea documentaţiei şi organizarea 
Licitaţiei, conform  HCLM  nr. 122 din 25 septembrie 2008 
 

10. Comisia de licitaţie cu atribuţii în întocmirea documentaţiei şi organizarea 
licitaţiei, conform HCLM nr. 123 din 25 septembrie 2008 
 

11. Comisia de licitaţie cu atribuţii în întocmirea documentaţiei şi organizarea 
Licitaţiei, conform HCLM  nr. 163 din 30 octombrie 2008 
 

12. Comisia de licitaţie cu atribuţii în întocmirea documentaţiei şi organizarea 
licitaţiei, conform  HCLM nr. 204 din 13 noiembrie 2008 
 

13. Am fost iniţiator al unei festivităţi de premiere ale campioanelor naţionale 
junioare şi cadete la volei feminine din cadrul CSU Medicina Tg-Mureş 
 

        În perioada cuprinsă între 01 iunie – 31 decembrie 2008 am participat la toate 
cele  7 şedinţe ordinare ale Consiliului Local municipal Tîrgu-Mureş. În această 
perioadă am analizat peste 40 de proiecte eligibile pentru a fi prezentate în 
consiliul local, în următoarele domenii  sport, cultură, asistenţă socială, investiţii 
şcolare etc. 
    
       Deoarece prefer intâlnirile cu cetăţenii in mediul lor, am organizat întîlniri 
stradale, cu ocazia acestora incercînd soluţionarea diferitelor probleme ca: 
amenajarea spaţiilor verzi şi a celor de joacă, amenajarea locurilor de parcare si 
optimizarea circulaţiei. 
                                                                                   
 
 
                                                                              Cu respect, 
                                                                        Consilier Municipal 

                                  Liviu Todoran 



 
 
 


