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                         RAPORT DE ACTIVITATE 
                                           Perioada ianuarie 2010-octombrie 2010 
 
 
                    al consilierului local Todoran Liviu Emil Nicu 
 
 
 

Încep prin a spune că este al treilea an în care aduc la cunoştinţa cetăţenilor  activitatea 
mea ca şi consilier în Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureş.  

În luna ianuarie a anului 2010 am participat în calitate de preşedinte de şedinţă în cadrul 
întâlnirilor Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureş. Au fost adoptate 32 de hotărâri,  dintre 
care menţionez: 
 

Hotărârea nr. 1  -  privind aprobarea bugetului fondului de rulment pe anul 2010 al 
municipiului Tîrgu-Mureş, pentru anul 2010, 

Hotărârea nr. 2 - privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş 
la realizarea programului SIGURANŢA CETĂŢEANULUI  2010, iniţiat de Inspectoratul de 
Poliţie al judeţului Mureş, 

Hotărârea nr. 3  - privind aprobarea casării şi valorificării mijloacelor fixe devenite 
disponibile aparţinând Serviciul public Administraţia Pieţelor Tîrgu-Mureş, 

Hotărârea nr. 5 -  privind modificarea contractului de delegare de gestiune din 28 
februarie 2006 încheiat cu S.C. Energomur S.A. S-a aprobat şi modificarea listei de inventar a 
mijloacelor fixe existente în patrimoniul privat al Consiliului Local, date în gestiune la operator, 
prin radierea mijloacelor fixe, 

Hotărârea nr. 6 - privind reducerea cotei de impozitare de la 1,6%  la  0,25%,  la unele 
imobile aflate în concesiunea S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu-Mureş pentru anul fiscal 2010, 

Hotărârea nr. 8 - privind cofinanţarea din bugetul local pentru cota-parte care revine 
proprietarilor de apartamente din costurile de reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe din 
programul pe anul 2010, 

Hotărârea nr. 9 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Tîrgu-Mureş, propuse pentru anul 2010,                                         

Hotărârea nr. 10 - privind aprobarea modificării Contractului de Asociere dintre 
Municipiul Tîrgu-Mureş şi Fotbal Club Municipal din Tîrgu-Mureş 

Hotărârea nr. 11 - privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor 
de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2010, 

Hotărârea nr. 12 - privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţe precum şi aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2010, pentru 
spaţiile în cauză,                                                                              

Hotărârea nr. 13 - privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de 
locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din 
locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2010,                         
Hotărârea nr. 14 - privind însuşirea modificărilor de soluţie propuse prin proiectul tehnic, 
pentru proiectul MODERNIZAREA CĂMINULUI PENTRU VÂRSTNICI,                                                          
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Hotărârea  nr. 15 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Serviciului de asistenţă medicală comunitară, asistenţă medicală şi medicină dentară pentru 
preşcolari, elevi şi studenţi precum şi completarea unui articol al HCLM nr. 223 din 29 iunie 
2006, 

Hotărârea nr. 19 - privind aprobarea unor măsuri pentru funcţionarea Bazinului 
acoperit Piscina ing. Mircea Birău, 

Hotărârea nr. 22 -  privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi indicatorii tehnico–
economici pentru obiectivul: modernizarea străzilor în Municipiul Tîrgu-Mureş,                         
Hotărârea  nr. 23 -  privind modificarea Capitolului Normele de organizare a transportului 
public de persoane în municipiul Tîrgu-Mureş,             

Hotărârea nr. 24 -  privind transmiterea în administrarea S.C. Salubriserv S.A. a 
instalaţiei de compactare-ambalare a deşeurilor menajere pe amplasamentul de lângă depozitul 
neconform de la Cristeşti,                                         

Hotărârea nr. 25 - privind punerea la dispoziţia proiectului  «Reabilitarea şi extinderea 
reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş »,  a terenului pentru reabilitarea a trei 
staţii de pompare, construirea unei staţii noi de pompare apă potabilă şi construirea a şase staţii 
de pompare apă uzată, 

Hotărârea nr. 26 -  privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic 
Zonal - conversie funcţională din zona spaţiilor verzi în zona locuinţelor cu regim mic de 
înălţime şi regulamentul local de urbanism aferent, 

Hotărârea nr. 27 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu - studiu de amplasament pentru construire clădire multifuncţională, 

Hotărârea nr. 29 -  privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu - studiu de amplasament pentru construire clădire de locuinţe colective,                         
Hotărârea nr. 30 - privind numirea unui mandatar judiciar, în cauzele de pe rolul instanţelor 
judecătoreşti având ca obiect anularea HCLM nr. 362/10.09.2009, 

Hotărârea nr. 31 -  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia 
Zonă de agrement în Cartierul Tudor Vladimirescu, Tîrgu-Mureş, 

Hotărârea nr. 32 -  privind aprobarea reducerii tarifelor prevăzute de Regulamentul de 
exploatare în regim de autotaxare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată, aflate pe 
domeniul public din Municipiul Tîrgu-Mureş. 

                       

Am fost mandatat ca şi reprezentant al Consiliului Local al municipiului Tîrgu-Mureş 
în Adunarea Generală a Acţionarilor  a  S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. , pentru a aproba 
unele documente:                                                                                        

                Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2010 privind mandatarea reprezentantului A.G.A. 
pentru şedinţa extraordinară din data de 22.02.2010, conform convocatorului şedinţei; 

Hotărârea  nr. 36 din 25 februarie 2010 privind mandatarea reprezentantului A.G.A. 
pentru şedinţa extraordinară din data de 25.03.2010, conform convocatorului şedinţei A.G.A., 
prin care să se semneze,  în numele şi pe seama Municipiului Tîrgu-Mureş, Actul Constitutiv 
modificat a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.; 
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Hotărârea nr. 72 din 25 martie 2010 privind mandatarea reprezentantului A.G.A 
pentru şedinţa extraordinară din data de 25.03.2010, respectiv 02.04.2010, conform 
convocatorului şedinţelor; 

Hotărârea nr. 111 din 29 aprilie 2010 privind mandatarea reprezentantului A.G.A. 
pentru şedinţa extraordinară din data de 11.05.2010, respectiv 19.05.2010 conform 
convocatorului şedinţelor; 

Hotărârea nr. 204 din 24 iunie 2010 privind mandatarea reprezentantului A.G.A. 
pentru şedinţa extraordinară din data de 16.07.2010, conform convocatorului şedinţei;   

Hotărârea nr. 235 din 15 iulie 2010 privind mandatarea reprezentantului A.G.A. 
pentru şedinţa extraordinară din data de 12.08.2010, conform celor două convocatoare ale 
şedinţelor; 

Hotărârea nr. 321 din 30 septembrie 2010 privind mandatarea reprezentantului 
A.G.A. pentru şedinţa extraordinară din data de 25.10.2010, conform convocatorului şedinţei. 

Aş mai aminti despre mandatarile ca și reprezentantul Municipiului Tîrgu-Mureș, 
pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest 
Mureş: 

Hotărârea nr. 367 din 28 octombrie 2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, 
Indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanţarea proiectului, precum şi Politica 
tarifară, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Mureş”din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Tîrgu-Mureş; 

Hotărârea nr. 368 din 28 octombrie 2010 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
înregistrat la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu-Mureş sub nr. 202662/05.03.2010 şi la A.D.I. 
Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010. 

Am sprijinit valorificarea aptitudinilor individuale şi a spiritului de echipă al sportivilor 
mureşeni iar aceştia au adus gratitudine oraşului nostru şi României.  Am iniţiat expuneri de 
motive care au avut următoarele rezultate: 

- aprobarea modificării Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi 
Baschet Club Mureş din Tîrgu-Mureş, prin  Hotărârea Consiliului local nr. 40 din 25 februarie 
2010. Cu această ocazie s-a aprobat alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 250.000 RON, 
reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu-Mureş la asociere, pentru ediţia 2009-
2010, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului (expunere de motive 
inţiată alături de consilierul local Peti Andrei, data 15.02. 2010); 

- aprobarea amenajării unui teren de fotbal cu gazon artificial de dimensiuni standard 
(110x70m), pe un teren aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu-Mureş. S-a aprobat  
şi  alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 850.000 lei pentru achiziţionarea unui gazon 
artificial prin licitaţie publică,  prin Hotărârea Consiliului local municipal  nr. 41 din 25 februarie 
2010 (expunere de motive iniţiată din 18.02.2010 şi avînd avizul favorabil al comisiilor de 
specialitate); 



4 
 

- aprobarea sprijinirii, din bugetul local, a echipei de popice masculine a C.S. 
Electromureş cu suma totală de 10.000 lei, în vederea participării la Cupa NBC, în Croaţia, prin 
Hotărârea Consiliului local municipal nr. 290 din 6 septembrie 2010.  

 
Alături de membrii Direcţiei de Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale,  am dus la 

împlinirea unor prevederi ale hotărârilor consiliului local, benefice activităţii sportive din 
Municipiul Tîrgu-Mureş. Ţin să menţionez că am fost delegat ca şi membru în Consiliul Director 
ale  asocierilor dintre Municipiul Tîrgu-Mureş  şi cluburile sportive menţionate mai jos: 
 

- Hotărârea nr. 113 din 29 aprilie 2010 privind modificarea art. 3 al Hotărârii 
Consiliului local municipal nr. 64/31 iulie 2008, referitoare la aprobarea asocierii dintre 
Municipiul Tîrgu-Mureş şi Fotbal Club Municipal Tîrgu-Mureş;  

- Hotărârea nr. 125 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Contractului de Asociere 
dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Clubul Sportiv CityUs din Tîrgu-Mureş;  

- Hotărârea nr. 190 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre 
Municipiul Tîrgu-Mureş şi Fotbal Club Municipal Tîrgu-Mureş, pentru pregătirea şi participarea 
sportivilor secţiilor de fotbal masculin şi feminin la Competiţiile interne şi internaţionale stabilite 
prin calendarul Federaţiei Române de Fotbal, în sezonul competiţional 2010 – 2011; 

- Hotărârea nr. 191 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre 
Municipiul Tîrgu-Mureş şi Clubul Sportiv CityUs din Tîrgu-Mureş, pentru sezonul competiţional 
2010 – 2011, care are în vedere sprijinirea fotbalului din municipiul Tîrgu-Mureş, prin pregătirea 
şi participarea sportivilor acestei secţii la jocurile din cadrul sezonului competiţional 2010-2011 
(Liga a I-a, Liga a II-a şi Cupa României), dar şi în competiţiile din cadrul Ligii Campionilor, 
stabilite prin calendarul Federaţiei Române de Fotbal şi a UEFA; 

- Hotărârea nr. 192 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre 
Municipiul Tîrgu-Mureş şi Baschet Club Mureş, care are în vedere sprijinirea echipei de baschet 
Baschet Club Mureş din municipiul Tîrgu-Mureş pentru participarea sportivilor acestei secţii la 
competiţiile interne şi internaţionale stabilite prin calendarul Federaţiei Române de Baschet; 

- Hotărîrea nr. 193 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre 
Municipiul Tîrgu-Mureş şi Clubul Sportiv Universitar din Tîrgu-Mureş, care are în vedere 
sprijinirea sportului universitar de performanţă  din municipiul Tîrgu-Mureş, pentru pregătirea şi 
participarea sportivelor acestei secţii la competiţiile interne şi internaţionale, stabilite prin 
calendarul Federaţiei Române de Volei; 

- Hotărârea nr. 249 din 29 iulie 2010 privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea 
acţiunilor sportive pe semestrul II 2010. 
 

În decursul anului 2010 am făcut parte din mai multe comisii (ca şi membru cu drepturi 
depline sau membru înlocuitor), dintre care dau doar câteva exemple: 

1. membru al comisiei de licitaţie – H.C.L.M. nr. 69 din 25 februarie 2010 privind 
demararea licitaţiei restrânse pentru obiectivul de investiţii şi Recuperare în utilizarea biogazului 
generat în depozitul de deşeuri al municipiului Tîrgu-Mureş - faza I – construcţia sistemului de 
extracţie şi pompare; 

2. membru al comisiei de licitaţie – H.C.L.M. nr. 92 din 25 martie 2010 privind 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă  de 151 mp; 

3. nominalizat ca membru al comisiei de negociere – H.C.L.M. nr. 142 din 29 aprilie 
2010 în vederea vînzării-cumpărării a unui imobil situat în Municipiul Tîrgu-Mureş; 
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4. Comisia pentru promovarea unui proiect de hotărâre în domeniul atribuirii 
locuinţelor din Bulevardul Pandurilor – H.C.L.M. nr. 189 din 24 iunie 2010; 

5. actualizarea componenţei Comisiei de negociere directă a preţului imobilelor 
necesare realizării investiţiei “Racord stradal B-dul Burebista -  pod peste râul Mureş”, Tîrgu-
Mureş, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, cuprinsă în Hotărârea Consiliului local 
municipal nr. 419/03.11.2009 – H.C.L.M.  nr. 211 din 24 iunie 2010; 

6. membru al comisiei de negociere a contractului final de delegare de gestiune a 
serviciului public de alimentare cu energie termică în unele zone ale Municipiului Tîrgu-Mureş – 
H.C.L.M. nr. 310 din 16 septembrie 2010, 

 7. membru în unele comisii stabilite pentru aplicarea unor  măsuri ale  Hotărârilor de  
Guvern, ca de exemplu H.C.L.M.  nr. 311 din 16 septembrie 2010. 
 
 

Înainte să închei acest raport de activitate, trebuie să precizez că singurele motive 
pentru care am amînat sau nu am dat aviz favorabil unor hotărâri, au fost atunci cînd raportul 
diferitelor comisii de specialitate a fost neclar sau negativ şi se impunea un studiu mai amplu al 
situaţiei. 
 
 
 
 
                                                                                                       Cu respect 
                                                                                             Consilier Local Municipal 
                                                                                                     Liviu Todoran 
 
 
 
 
 
 
 


