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 Este deja un obicei al subsemnatului, ca în primele zile a fiecărui an să 

întocmesc raportul de activitate avută în calitate de consilier municipal. Ca de obicei, şi 

acest început de an este un prilej de dare de seamă şi planuri de viitor.  

Prezentul document este raportul activităţi depuse în perioada 01.01.2009. şi 

31.12.2009., şi este o obligativitate legală stabilită de Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, prin art. 51, pct.4, unde se prevede că „fiecare consilier local şi 

viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public 

prin grija secretarului”.  

Prezentul raport îşi propune ca pe lângă faptul că prezintă în mod succint 

activitatea mea pe perioada mai sus amintită, să fie un raport faţă de Consiliul Local şi 

cetăţeni, în adevăratul sens al cuvântului.  

 În raportul anului 2008, deci în urmă cu un an, am afirmat că întocmesc raportul 

cu optimismul unui om naiv care crede că se poate face administraţie cu preponderenţă 

pe criterii profesionale, fără a lua în considerare influenţele politicului (în sens peiorativ). 

Această naivitate persistă în continuare şi în acest an, dar recunosc, evenimentele 

petrecute, modul de lucru în Consiliul Local în 2009 au confirmat faptul, că politizarea 

administraţiei publice (în special, a administraţiei locale) este un factor care frânează 

găsirea soluţiilor raţionale, eficiente pentru problemele locale. Într-o perioadă de plină 

criză economică, administraţia locală – asemenea structurilor centrale a administraţiei 

de stat- nu poată să-şi permită ca din considerente obscure politice, să refuze analiza 

unor soluţii cu impact pozitiv asupra comunităţii. Chiar dacă, în urma modului cum şi-a 

desfăşurat activitatea, în conştiinţa publică şi în conştiinţa unor colegi din Consiliul 

Local, caracterul politic al statutului consilierului local a devenit determinant în 

detrimentul caracterului de edil. Lucru care pe mine personal mă întristează. 

 

În acest raport se voi încerca să fac abstracţie de considerentele politice, ca 

urmare cele prezentate doresc să fie darea de seamă a unei persoane care activează 

în administraţia publică locală de peste 9 ani.  
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Doar în date statistice...  

Participări la şedinţe: 11 (100%) 

Proiecte de hotărâri proprii: 1 

Propuneri de modificări, interpelări: 24 

Vot politic1: 25 (faţă de 3 în 2008) 

 

 

                                                 
1 Vot politic, aici, înseamnă vot împotriva propriei convingeri.  
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Prezentarea principalelor activit ăţi 

1. Garaje şi Parc ări Publice 

Încă din mandatele precedente de consilier local în, m-a preocupat în mod deosebit 

problema garajelor din Tîrgu Mureş. Ocuparea abuzivă a domeniului public de către 

aproximativ 1000 de garaje ilegale, are impact major asupra condiţiilor de parcare din 

zonele în care se află. Consider în continuare, că una din marile nerealizări ale 

Consiliului Local a perioadei de după 1989 este cea de abordare ambiguă a construirii 

garajelor pe domeniul public. Din 2000 încerc să conving Consiliul Local asupra 

reglementării situaţiei garajelor, dar de cele mai multe ori tentativele de schimbare în 

acest sens au fost blocate încă din faza incipientă.  

În acest an am avut mai multe intervenţii privind problema garajelor în Mun. Tîrgu 

Mureş. Încă la începutul anului am avut o interpelare prin care am solicitat explicaţii 

legat de amânarea dezbaterii publice garajele de pe domeniul public al Mun. Tîrgu 

Mureş. Conform unei hotărâri anterioare din luna decembrie 2008, propusă de mine, 

acest lucru trebuia efectuat in luna ianuarie 2009. Totodată am propus elaborarea unei 

strategii de 20 ani cu privire la gestionarea garajelor coroborat cu strategia de parcări şi 

gestionarea spaţiilor verzi.  

În şedinţa din luna februarie am avut o interpelare cu privire la unele absurdităţi 

legate de taxa pe garaje, şi necorelarea acestuia cu alte taxe. Astfel, am atras atenţia –

printre altele- că amenzile propuse legate de amplasarea acestora sunt derizorii, şi că 

sunt disproporţionalităţi între aceste taxe şi amenzi. În martie am înaintat un proiect de 

hotărâre cu privire la unele măsuri cu privire la garajele pe domeniul public, care este 

încă pe cale să fie dezbătută în comisiile de specialitate. Tot în cadrul acestei şedinţe 

am prezentat o propunere de modificare a măririi taxei pe garaje la 300RON. 

Propunerea a fost acceptata, iar acest lucru a generat o serie de complicaţii, de oarece 

executivul a trimis înştiinţările de plată presupunând că taxele propuse vor fi 

nemodificate de Consiliul Local 

În decembrie 2009 am avut o încă o interpelare cu privire la garajele de pe 

domeniul public. Am solicitat Consiliul Local, şi de fapt s-a şi votat crearea unei comisii 

care să întocmească o strategie în acest sens. 
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Până la urmă în domeniul parcărilor nu de reglementari ducem lipsa, ci de 

respectarea acestora. Există reglementări, de exemplu HCL nr.224/2002 modificat în 

2008- privind parcările pe domeniul public a autoutilitarelor, de asemenea iniţiat de 

mine, care nu se respectă. 

 
2. Transporturi  

Anul 2009 ar fi trebuit să fie un an cu o serie de modificări majore în ceea ce 

priveşte transportul local în comun. Acest lucru ar fi fost de aşteptat şi datorită 

schimbărilor legislative din anul 2008. Modificarea sistemului actual al transportului în 

comun cu autobuze, conform noilor reglementări, presupune o serie de măsuri 

organizatorice, economice şi tehnice bazate pe studii şi consultări cu toţi factorii 

implicaţi. Acest lucru din păcate nu s-a întâmplat. În şedinţa din februarie am avut o 

interpelare privind unele aspecte legate de transportul public local, şi modificarea 

regulamentului de transport local în funcţie de experienţele cumulate în anul precedent. 

 

În 2009 am militat să nu se adopte o hotărâre privind scutirea de la plata taxei de 

trecere a vehiculelor grele care au contract cu municipalitatea. Am argumentat prin 

definirea inexactă a ariei de aplicare a scutirii.  

 

3. Administrarea domeniului public (achizi ţii de terenuri, 

imobile, str ăzi).  

Terenurile libere, spaţiile de dezvoltare urbană sunt extrem de limitate în Tîrgu 

Mureş. Suntem poate dintre cele mai dezavantajate municipii din ţară. Municipalitatea 

este preocupată permanent de achiziţionarea de terenuri şi imobile în vederea unor 

dezvoltări urbanistice. Şi în anul 2009 am fost implicat şi lucrez în grupurile de consilieri 

şi specialişti care se ocupă de aceste achiziţii, respectiv sunt membru în acele comisii 

care au scop de îmbogăţii patrimoniul oraşului. 

În ianuarie am avut o interpelare pentru achiziţionarea terenului din Vălureni. În 

această perioadă au existat o serie de presiuni din partea Consiliului Judeţean în 

vederea adoptării unei hotărâri. Fiind membru în comisia de licitaţie am ştiut ca 
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negocierile legat de teren au fost finalizate cu luni în urmă, am solicitat dezbaterea 

problemei în comisiile de specialitate şi în plenul Consiliului Local. 

 

În şedinţa lunii februarie am solicitat explicaţii legat de materialul privind 

gestionarea pădurilor din proprietatea oraşului. Conform materialului prezentat oraşul 

deţine 850ha de pădure, în urma căreia rezultă beneficii prezumate de 70RON/ha. În 

urma acestei Consiliul Local a amânat dezbaterea materialului. 

 

În problema schimbării aspectului zonei centrale am avut o interpelare cu privire 

la menţinerea structurii zonei centrale actuale, şi am militat pentru o analiză mai 

profundă a ieşirii vehiculelor in apropierea bisericilor. 

 

În noiembrie 2009 am avut o interpelare cu privire la preluarea unor imobile de la 

Armată, si am pledat pentru preluarea fără condiţii a acestor imobile (Armata a propus 

cedarea acestor imobile cu o serie de condiţii). De asemenea am pledat cu privire la 

preluarea ştrandurilor din Tg.Mures, de la Ministerul Sporturilor, cu condiţia finalizării 

investiţiilor deja începute. 

 

Urmăresc cu foarte mare atenţie problema câinilor din Mun. Tîrgu Mureş. În anul 

2009 problema câinilor fără stăpân a fost una mult mai puţin mediatizată, decât în anii 

precedenţi. Acesta se datorează existenţei adăpostului pentru câini. Administrarea 

Domeniului public înseamnă, însă, şi reglementarea deţinerii câinilor în municipiu. Am o 

propunere de Hotărâre de Consiliu Local depusă la executivul primăriei încă din 2008 

cu privire la Regulamentul de deţinere a câinilor în Municipiul Tîrgu Mureş. Regulament 

care va veni în complectarea „Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului 

public de gestionare a câinilor fără stăpân.” deja existent. Cu multiple ocazii în 2009 am 

solicitat discutarea acestui regulament. Există a propunere în acest sens pregătit de 

mine, cu o perioadă în urmă. Interpelarea a avut loc, cu ocazia discuţiei privind 

instituirea unor taxe legate de captarea câinilor fără stăpân. 

 

În cursul lunii ianuarie am avut o serie de propuneri de modificare a proiectului 

de hotărâre privind „Regulamentul privind amplasarea şi autorizarea firmelor şi 
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reclamelor în Municipiul Tîrgu Mureş”. Printre altele am susţinut un control şi acordarea 

unor competenţe autorităţii locale asupra conţinutului mesajelor promoţionale, respectiv 

acordarea unor facilităţi acelora care promovează valorile locale, multiculturalitatea, 

valorile europene. Toate propunerile mele de modificare au fost adoptate de Consililul 

Local. 

 

4. SC ASFAMUR SRL  

După cum se cunoaşte SC ASFAMUR SRL este societatea comercială creată de 

Consiliul Local în vederea producerii unor mixturi asfaltice. Istoria firmei, încă de la 

înfiinţarea acestuia din 2003, este caracterizată de mari dezbateri în cadrul Consiliului 

Local. În prezent SC ASFAMUR nu este în situaţia de a desfăşura o activitate care să 

genereze profit, în afară că este „partener şi acţionar tăcut” la ASPHAROM SRL. Mai 

mult, ne aflăm în situaţia în care administratorul actual şi-a îndeplinit mandatul. Sarcina 

Consiliului Local în 2009 era să concepe strategia de dezvoltare a acestei societăţi. 

Acest lucru nu s-a întâmplat.  

În şedinţa AGA Asfamur din aprilie, am combătut vehement modul în care unii 

colegi, inclusiv conducerea Primăriei înţeleg să trateze problema Asfamurului. 

Administratorul propus şi nominalizat pe baza unei proceduri de selecţie şi a unui 

concurs de plan de afaceri, de către o comisie numită de CL, a fost pur şi simplu trecută 

cu vederea. Mai mult a fost nominalizat o altă persoană care nu a avut nimic în comun 

procedura de selecţie şi cu principiile pe baza căreia trebuia ales un administrator la 

această societate comercială deţinută de CL. Am considerat această problemă a fost 

tratată cu maximă neseriozitate, cu nerespectarea legalităţii, cu tentă politică şi chiar 

naţionalistă. 

În iunie 2009 am avut o interpelare împotriva prelungirii mandatului de 

administrator. Am argumentat acest fapt prin, lipsa unui plan de afaceri respectiv am 

atras atenţia folosirii ineficiente a banului public prin această societate. In urma 

interpelării mele, societatea a fost decapitalizată, iar banii depozitaţi din conturile 

Asfamur au fost virate in bugetul local. 
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5. Probleme sociale 
Nu mă consider un expert al domeniului social. Totuşi am avut o serie de luări de 

atitudine în conctextul social.  

 

În februarie 2009 pe marginea unei informări a Locativ SA legat de blocurile 

sociale de pe strada Sârguinţei 18-20 am propus ca la următoarea şedinţă să vină cu 

propunere de hotărâre privind problemele despre care a informat Consiliul Local. La 

data respectivă a devenit un obicei ca Locativ SA să informeze consiliul local cu privire 

la situaţia celor două blocuri, astfel încercând să se debaraseze de responsabilităţile 

avute în acest sens, fără a căuta soluţii pentru rezolvarea acestora. 

 

 În martie am contribuit la amânarea deciziei privind extinderea serviciilor de 

urgenţă 112. Am considerat că o extindere a activităţii către servicii contra cost de către 

dispeceratul de urgenţă poate să pericliteze eficienţa serviciilor existente, servicii 

prestate gratuit la un nivel internaţional, şi fruntaş pe plan naţional 

 

În decembrie am avut o interpelare referitor la achiziţia a 90 de locuinţe sociale. 

Am formulat unele reţineri cu privire la oportunitatea achiziţiei, respectiv am insistat 

creerii unui regulament special aceste locuinţe, respectiv organizarea unui concurs cu 

criterii speciale pentru obţinerea acestora. Trebuie să precizez, că nu am fost împotriva 

achiziţionării acestor locuinţe, ci împotriva modului de desfăşurare a achiziţiei. 

 

 

6. Politic ă local ă şi alte domenii 

 

În acest capitol doresc să prezint unele activităţi care nu se pot încadra în 

capitolele anterior prezentate. Unele dintre aceste subiecte, au avut un caracter politic- 

teme care nu sunt specifice subsemnatului. Unele teme reprezintă subiecte delicate, 

care au fost şi în atenţia presei.  
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Unul dintre primele subiecte controversate a fost faptul că, la sfârşitul anului 

2008, contrar majorităţii consilierilor UDMR am votat crearea punctelor de lucru a 

Primăriei. Am crezut atunci, şi cred în continuare în utilitatea acestora. Totuşi, în 2009 

am solicitat de mai multe ori prin interpelări o analiză cu privire la punctele de lucru ale 

Primăriei. Am cerut întocmirea unui bilanţ a activităţii, în funcţie de acesta să decidem 

menţinerea activităţii. Din experienţele proprii şi raporturile primite reiese clar că în 

forma actuală de organizare şi la costurile actuale de operare acestea nu se justifică. 

 

 Nu am avut o contribuţie majoră, în dezbaterile aprinse legate de cetăţenii de 

onoare, dar am avut o poziţie fermă cu privire la modul de adjudecare a acestora. Sunt 

convins de faptul că este inacceptabil să se acorde acest titlu unor persoane care 

creează tensiuni între cetăţenii oraşului. Acest aspect contravine noţiunii de onoare! 

Onoare pentru cineva care dezbină şi este factor de tensiune în oraş? Nu cred că este 

corect. 

 

Un alt subiect legat de persoana mea a fost deplasarea mea controversată în 

Turcia. Controversată, pentru că din motive politice obscure am fost acuzat că am 

plecat pe bani publici cu familia în Turcia. Afirm acest lucru, şi datorită faptului că, de 

fapt la deplasarea respectivă am fost singurul care s-a deplasat pe cheltuiala proprie, 

iar ceilalţi participanţi au rămas în anonimat, şi în afara atenţiei opiniei publice. Chiar 

dacă deplasarea lor a fost pe bani publici cheltuiţi, poate ineficient. Totuşi în prima 

şedinţă al Consiliului Local, -şedinţă în timpul căreia ceilalţi membrii delegaţiei erau încă 

în Turcia- am prezentat importanţa relaţiilor de parteneriat între oraşele înfrăţite, şi 

posibilităţile şi avantajele ce decurg din aceste relaţii. 

 

 În septembrie am avut o interpelare privind luarea unor măsuri împotriva 

combinatului chimic Azomureş, pentru că în mod deliberat emite în atmosferă gaze, 

care fac aerul irespirabil în Tîrgu Mureş, indiferent dacă în urma măsurătorilor acesta 

depăşeşte cotele de emisie, sau nou. Am considerat, ca funcţionarea acestui combinat 

este a chestiune politică locală, („politica”, aici în sensul de strategie, viziune), cu 

implicaţii sociale majore. Totuşi, este inadmisibil comportamentul total indiferent de care 
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această societate dă dovadă, şi care se ascunde după unele lacune ale legislaţiei în 

vigoare şi uzează de unele chichiţe avocăţeşti.  

 

În octombrie, în calitate de preşedinte de şedinţă am reuşit să tranşez o 

problemă de asemenea delicată: suspendarea consilierului Florea Constantin, fost 

membru PNL. În urma unor tergiversări, jocuri de culise şi alte tehnici abordarea 

problemei a fost amânată de CL. În urma adoptării acestei decizii problema a devenit 

una pur juridică, subiect de decizie în afara Consiliului Local. Consider că am avut o 

contribuţie privind tranşarea acestei probleme atunci când, am argumentat că această 

problemă nu este doar una juridică, politică sau administrativă, ci şi una de... onoare.  

 

În decembrie am votat pentru amplasarea bustului Guşă, împotriva propriei 

convingeri. A fost un cuvânt dat de către grupul nostru faţă de colegii din alte partide. 

Sunt convins că şi în politică este loc de fair-play şi cuvântul dat trebuie respectat. Chiar 

dacă consecinţele acestuia trebuie suportate ulterior! Tocmai din acest motiv, am 

constatat la vot că unii dintre colegi au votat în plen contrar înţelegerii politice dintre 

partide („aranjament”, de altfel, ulterior contestat şi considerat păgubos de UDMR). 

Grupul UDMR, pe bună dreptate, a fost mult criticat de presă, de organizaţiile civile, de 

forurile superioare ale formaţiunii şi în special de opinia publică, datorită sprijinului 

acordat.  

 

 Un rezultat de care sunt mândru este că am reuşit să contribui la 

accesibilitatea consilierilor. Ca urmare a unei interpelări, discuţii contradictorii cu colegii 

consilieri şi unele persoane din executiv, astăzi, toţi consilierii locali pot fi contactaţi prin 

mail respectiv au date de contact pe site-ul primăriei. 
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Activit ăţi respectiv sarcini primite în şedin ţele plenare  

a Consiliului Local 
2009 

2009.01.29, şedin ţa nr.1 
1. Interpelare pentru achiziţionarea terenului din Vălureni.  
2. Propuneri de modificare a proiectului de hotărâre privind „Regulamentul 
privind amplasarea şi autorizarea firmelor şi reclamelor în Municipiul Tîrgu 
Mureş”.  

 
2009.02.26, şedin ţa nr.2 

1. Interpelare privind unele aspecte legate de transportul public local.  
2. Interpelare prin care am solicitat explicaţii legat de amânarea dezbaterii 
publice garajele de pe domeniul public al Mun. Tîrgu Mureş. 
3. Propunere legat de blocurile sociale de pe strada Sârguinţei 18-20  
4. Am solicitare explicaţii privind gestionarea pădurilor din proprietatea oraşului. 
5. Interpelare cu privire la unele absurdităţi legate de taxa pe garaje. 

 
2009.03.26, şedin ţa nr.3 

1. Interpelare cu privire la prezentarea în faţa Consiliului a Normelor transport 
public urban.  
2. Propunere de modificare a măririi taxei pe garaje la 300RON.  
3. Proiect de hotărâre cu privire la unele măsuri cu privire la  

 
2009.aprilie. 30., şedin ţa nr.4.  
 1. Interpelare cu privire la menţinerea structurii zonei centrale actuale 

2. Propunere privind neadoptarea scutirii de la plata taxei de trecere a vehiculelor 
grele care au contract cu municipalitatea.  

3. Propunere de neadoptare privind extinderea serviciilor de urgenţă 112. 
4. Interpelare cu privire prezentarea noului Regulament de Transport în Tg. 

Mureş. 
5. Interpelare în şedinţa AGA Asfamur, cu privire la numirea noului administrator.  

 
2009.mai. 28., şedin ţa nr.5.  
 1. Interpelare cu privire la punctele de lucru ale Primăriei.  
 2. Propunere de modificare a reglementărilor privind activităţile comerciale la 
Zilele Tîrgumureşene.  
 
2009.iunie. 23., şedin ţa nr.6. 

1. Interpelare la AGA Asfamur, solicitat plan de afaceri.  
 
2009.iulie. 30., şedin ţa nr.7. 

1. Prezentare concluzii referitor la deplasarea în Turcia.  
2. Propunere de modificare a HCL privind asociaţiile de proprietari.  

 
2009.septembrie.10. şedin ţa 8. 
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 1. Interpelare privind luarea unor măsuri legate de Azomureş. 
2009.octombrie. şedin ţa nr.9  

1. Preşedinte de şedinţă. 
 
2009.noiembrie. şedin ţa nr.10  
 1. Propunere cu privire la preluarea unor imobile de la Armata şi Ministerul 
Sporturilor. 
 2. Interpelare privind discutarea regulamentului de deţinere a câinilor 
 
2009.decembrie. 17, şedin ţa nr.11 

1. Propunere privind alocarea locuinţelor sociale speciale care urmează a fi 
achiziţionate (90 de locuinţe) 

2. Interpelare cu privire la garajele de pe domeniul public. Am solicitat şi Consiliul 
Local a şi votat crearea unei comisii care să întocmească o strategie în acest sens. 

3. Interpelare cu privire la accesibilitatea consilierilor.  
 
 

      Consilier Local, 
             dr.Bakos Levente 

 
 


