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Nr. 1/1.555/14.01.2014 

RAPORT DE ACTIVITATE  AL CONSILIERULUI LOCAL 
PUI SEBASTIAN ALEXANDRU pe anul 2013 

     
 

Deţin calitatea de consilier local din partea Partidului Naţional 
Liberal în cadrul Uniunii Social Liberale, câştigată la Alegerile Locale din 
10 iunie 2012, mandatul de consilier local fiind validat în cadrul şedinţei 
din data de 22.06.2012 când am depus jurământul de a respecta 
Constituţia şi legile ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în 
puterea şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului                  
Tîrgu Mureș. 

În temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire 
la administrația publică locală, prin prisma acestui raport de activitate, 
aduc la cunoștința publicului larg, activitatea de consilier desfașurată în 
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș, în perioada 01 ianuarie – 31 
decembrie 2013.  

Raportul pe care îl prezint, este o parte a activității pe care am 
avut-o în calitate de reprezentant al comunității tîrgumureșene. 

Comisia de specialitate în care îmi desfășor activitatea este 
Comisia pentru servicii publice și comerț (HCL nr.8 din 2 iulie 2012). În 
cadrul primei şedinţe de comisie am fost ales secretarul comisiei, funcţie 
pe care o ocup şi în prezent.  

Pe lângă Comisia de specialitate, am fost ales membru și îmi 
desfășor activitatea în câteva comisii speciale, după cum urmează:  

1) Consiliile de administrație (reprezentant al Consiliului Local 
Municipal Tîrgu Mureș cu atribuțiile aferente în unități de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Tîrgu Mureș, în anul școlar 2012-
2013 - Hotărârea nr. 68 din 6 septembrie 2012) la Grupul Școlar „Aurel 
Perșu”; 

2) Consiliile de administrație (reprezentant al Consiliului Local 
Municipal Tîrgu Mureș cu atribuțiile aferente în unități de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Tîrgu Mureș, în anul școlar 2013-
2014 - Hotărârea nr. 253 din 19 septembrie 2013) la Colegiul Naţional 
„Unirea”; 
          3) Comisia privind reactualizarea componenței Comisiei de 
atribuire și schimbare de denumiri, conform HCL nr. 19 din 30 august 
2012; 

4)  Comisia privind aprobarea actualizării componenței Comisiei de     
evaluare pentru concursul „Natura pentru viață”, conform HCL nr. 20 din 
30 august 2012; 
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5) Comisia privind modificarea Actului constitutiv al Fundației 
Social-Umanitare ”NOVUM-FORUM” din municipiul Tîrgu Mureș, 
conform HCL nr. 29 din 30 august 2012;  

6) Comisia privind modificarea art.3 din HCL nr. 412 din 
22.12.2011 de aprobare a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, 
a comisiei de licitație și membrii înlocuitori pentru concesionarea 
terenului în suprafață de 632 mp, aparținând domeniului public al 
Municipiului Tîrgu-Mureș, în scopul edificării unor construcții, ca membru 
înlocuitor, conform HCL nr. 33 din 30 august 2012; 

7) Comisia privind aprobarea documentației de licitație pentru 
achiziționarea unui teren supraedificat cu un aerodrom certificat pentru 
operarea în siguranță a aeronavelor civile și numirea comisiei de licitație 
și negociere a clauzelor contractuale, conform HCL nr. 87 din 27 
septembrie 2012; 

8) Comisia privind constituirea unei comisii pentru întocmirea 
documentelor legale în vederea instituirii unui Management Energetic al 
obiectivelor de interes public prin Parteneriat Public Privat, conform HCL 
nr. 104 din 25 octombrie 2012; 

9) Comisia privind aprobarea actualizării componenței Comisiei 
Locale Municipale de Avizare a Programelor, Proiectelor și Lucrărilor cu 
impact asupra Spațiilor Verzi din Municipiul Tîrgu Mureș, conform HCL 
nr. 105 din 25 octombrie 2012;  

10) Comisia privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi 
verificare a contractelor încheiate de Municipiul Tîrgu Mureş în domeniul 
transportului local, salubrităţii şi parcărilor publice, conform HCL nr. 12 
din 31 ianuarie 2013; 

11) Comisia privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi 
verificare a proiectelor de lucrări de investiţii de interes local din 
Municipiul Tîrgu Mureş, conform HCL nr. 52 din 7 martie 2013; 

12) Comisia privind modificarea Comisiei de licitaţie numită prin 
HCL nr.197/19.05.2011, ca şi membru înlocuitor, conform HCL nr. 179 
din 13 iunie 2013;  

13) Comisia privind modificarea Comisiei de licitaţie numită prin 
HCL nr.359 din 04.10.2011 în vederea închirierii prin licitaţie publică a 
spaţiului situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.33, ca şi membru 
înlocuitor, conform HCL nr. 215 din 11 iulie 2013; 

14) Comisia privind achiziţionarea unui teren necesar extinderii 
Cimitirului Municipal Livezeni, conform HCL nr. 227 din 11 iulie 2013. 

 
O parte din munca mea în Consiliul Local precum şi prezenţa la 

şedinţele de plen sunt redate în tabelul următor: 
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ŞEDINŢE DE PLEN 2013 
ORDINARE EXTRAORDINARE 

NR. 
CRT. 

DATA PREZENŢA NR. 
CRT. DATA PREZENŢA 

1. 31 ianuarie Da 1. 4 ianuarie Da 
2. 7 martie Absent 2. 8 aprilie Da 
3. 26 martie Da 3. 29 aprilie Da 
4. 11 aprilie Da 4. 21 mai Da 
5. 25 aprilie Da 5. 25 iulie Da 
6. 13 iunie Da 6. 11 noiembrie Da 
7. 11 iulie Da 7. 18 decembrie Da 
8. 19 septembrie Da    
9. 8 octombrie Da    

10. 24 octombrie Da    
11. 28 noiembrie Da    

 
În cadrul şedinţelor ordinare și extraordinare întrunite de Consiliul 

Local al Municipiului Tîrgu Mureș, am luat parte și am votat la toate 
proiectele de hotărâre expuse. Vizând interesul cetățeanului, am avut și 
abțineri sau am votat împotriva mai multor proiecte de hotărâre.  

Am încercat să identific nevoile orașului, prioritățile, problemele cu 
care se confruntă cetățenii, indiferent de natura lor, probleme pe care le-
am adus la cunoștința executivului și am urmărit rezolvarea lor acolo 
unde era cazul. Menţionez faptul că am fost ales preşedinte de şedinţă şi 
am condus şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 19 
septembrie. 

În anul 2013 am participat la aproape toate ședințele din cadrul 
comisiei de specialitate din care am făcut și fac parte. 

Pentru fiecare ședință de comisie sau de plen a Consiliului Local 
Tîrgu Mureș am luat la cunoștintă ordinea de zi, am studiat amănunțit 
proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de ședință, iar în 
cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, 
solicitând în anumite situații, explicații și detalii de la factorii responsabili 
din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș sau inițiatorilor de proiecte 
de hotărâre. 

În această perioadă am luat cuvântul de 121 ori în plen sau 
înaintea ordinii de zi, intervenţiile mele vizând probleme de un real 
interes pentru municipiul nostru. În luările de cuvânt pe care le-am avut 
atât în plen cât şi în comisii am încercat să sensibilizez membrii 
autorităţii deliberative şi executivul primăriei cu privire la necesitatea 
respectării prevederilor legale întrucât din păcate am constatat în 
frecvente situaţii că se încearcă (şi de cele mai multe ori se reuşeşte) să 
se promoveze hotărâri de consiliu care nu respectă întocmai legislaţia în 
domeniu. 
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În cursul anului 2013 am inițiat o serie de proiecte de hotărâre, am 
propus amendamente sau modificări ale unor proiecte de hotărâre, după 
cum urmează: 

26 Martie:  
• Proiect HCL privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a 

contractului de concesiune nr. 453/13.06.2003 asupra terenului 
situat în Mun. Tîrgu Mureş, str. Corneşti, în dreptul nr. 92-94, în 
suprafaţă de 200 mp, aşa cum este prevăzut în planul de situaţie 
anexat contractului mai sus menţionat, în care concesionarul prin 
intermediul stâlpului de radiocomunicaţii aflat pe suprafaţa de teren 
concesionată, asigura continuitatea serviciilor de utilitate publică, 
infrastructura integrată a Statului Român printre care enumăr: 
Echipamente care deservesc Sistemul naţional unic pentru apeluri 
de urgenţă 112, Echipamente de comunicaţii pentru SMURD, 
Ambulanţă Mureş, alte servicii de ambulanţe private, Comunicaţii 
de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii, Echipamente administrate de 
STS; se furniza şi altor operatori privaţi sistemul cum ar fi 
societăţile de radio şi televiziune, operatorii de telefonie fixă şi 
mobilă (inclusiv 3G, 4G) - proiect amânat pentru şedinţa ordinară 
din 25 aprilie, amânat din nou pentru şedinţa extraordinară din 29 
aprilie (au fost supuse la vot patru variante, toate respinse) – 
proiect respins; 

 
8 Aprilie, coinițiator: 
• Proiect HCL privind unele măsuri în aplicarea HCL 

nr.79/27.09.2012, prin care a fost aprobată prelungirea termenului 
la contractul nr. 321/08.10.2012 privind delegarea provizorie către 
SC Locativ SA a gestiunii serviciului de termie a municipiului             
Tîrgu Mureş pe o perioadă de 3 luni - proiect aprobat ; 
 

25 aprilie, coinițiator: 
• Proiect HCL privind demararea procedurii de întocmire a 

Registrului Spaţiilor verzi în municipiul Tîrgu Mureş - proiect 
aprobat; 

 
 25 aprilie: 

• Proiect HCL privind modificarea şi completarea HCL nr.146 din 20 
decembrie 2012 privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2013 
percepute prin Administraţia Complexului de Agrement şi 
Sport “Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscina “ing. Mircea Birău” prin 
care am cerut “accesul gratuit în incinta complexului şi scutirea de 
la taxa de închiriere a terenurilor de sport din incinta complexului a 
următoarelor categorii sociale: copiii în vârstă de până la 14 ani, 



RAPORT DE ACTIVITATE  2013 

 

5 
 

elevii, studenţii, pensionarii, copiilor şi însoţitorilor proveniţi din 
centrele de plasament şi case de tip familial’’- în urma acestuia s-a 
dispus amânarea analizei proiectului şi s-a propus constituirea unei 
Comisii speciale de analiză şi verificare a activităţilor din 
Complexul de agrement şi sport “Mureşul”, în ceea ce priveşte 
colectarea veniturilor bugetului local şi a cheltuielilor de reparaţii, 
întreţinere şi funcţionare a Complexului, comisie formată din cinci 
consilieri locali (HCL nr.158/25.04.2013 şi HCL nr.163/29.04.2013)  
- proiect aprobat; 

 
13 iunie: 
• Proiect HCL cu privire la prelungirea contractului de concesiune 

nr.453/13.06.2003 asupra terenului situat în Tîrgu Mureş, str. 
Corneşti, în dreptul nr. 92-94, în suprafaţă de 200 mp, aşa cum 
este prevăzut în planul de situaţie anexat contractului mai sus 
menţionat (au fost supuse la vot trei variante, toate respinse) – 
proiect respins; 
 

13 iunie: 
• Proiect HCL privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

local al d-lui Maior Sergiu Claudiu şi declararea ca vacant a unui 
loc de consilier local municipal, pe listele Alianţei pentru Mureş, cu 
toate că a fost înregistrat cu nr.21069/25.04.2013, discutat şi trecut 
prin comisii – nu a fost introdus pe ordinea de zi; 
 

19 septembrie: 
• Proiect HCL privind închirierea directă către METALUL SCM a 

terenului în suprafaţă de 7399 mp aparţinând Municipiului                  
Tîrgu Mureş - cu toate că a fost înregistrat cu nr.33932/24.07.2013 
şi discutat în comisii – nu a fost introdus pe ordinea de zi; 

 
24 octombrie: 
• Proiect HCL privind concesionarea directă către METALUL SCM a 

terenului în suprafaţă de 7399 mp aparţinând Municipiului                  
Tîrgu Mureş, înregistrat cu nr.49344/24.10.2013  – nu a fost 
introdus pe ordinea de zi; 
În urma acestor ultime două proiecte am dorit încheierea unor 

forme contractuale care să justifice folosirea terenului Municipiului               
Tîrgu Mureş de către o societate care nu este de utilitate publică şi 
stoparea situaţiei abuzive prin care se foloseşte, fără a plăti nimic, o 
suprafaţă importantă amplasată într-o zonă de mare interes comercial a 
Municipiului Tîrgu Mureş, fapt constatat şi de Curtea de Conturi a 
României prin Camera de Conturi a judeţului Mureş în care se arată că 
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Unitatea Administrativ Teritorială Tîrgu Mureş nu a calculat şi nu a 
înregistrat în evidenţa contabilă venituri proprii cuvenite bugetului local 
reprezentând chirii datorate de unităţile cooperatiste, acest lucru fiind 
consemnat în Procesul Verbal de constatare nr. 18059/24.04.2012.  

La şedinţa ordinară din 31 ianuarie, la Proiectul de Hotărâre privind 
aprobarea organizării unui referendum local pentru consultarea 
cetăţenilor municipiului Tîrgu Mureş în legătură cu organizarea şi 
prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul                   
Tîrgu Mureş, a fost constituită o Comisie specială de analiză şi verificare 
a contractelor încheiate de Municipiul Tîrgu Mureş în domeniul 
transportului local, salubrităţii şi parcărilor publice, la care am propus ca 
aceasta să fie formată din şapte consilieri locali în primul rând 
viceprimarii, propunere aprobată. 

La şedinţa ordinară din 11 aprilie am arătat că d-l Maior Sergiu 
Claudiu nu este consilier personal al primarului după cum se vehicula 
peste tot inclusiv în Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, aducând la 
cunoştinţa Consiliului Local actul de ilegalitate, starea de 
incompatibilitate şi conflictul de interese prin contractul de prestări 
servicii încheiat între PFA Maior Sergiu Claudiu şi Primăria  Municipiului 
Tîrgu Mureş cu numărul 241/05.07.2012 care avea ca obiect de 
activitate servicii  administrative, de recreere, culturale şi religioase, aşa 
cum interzice art. 90 din Legea nr. 161/2003. În acest sens, la data de 6 
septembrie 2013, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, comunică 
următoarele: 

MAIOR CLAUDIU a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, 
întrucât, în timpul exercitării mandatului de Consilier local în cadrul C.L. 
al Municipiului Târgu-Mureș, Jud. Mureș, a încheiat în calitate de 
persoană fizică autorizată în cadrul PFA MAIOR SERGIU CLAUDIU un 
contract de prestări servicii, în valoare totală de 35.840 Lei, cu Primăria 
Municipiului Târgu-Mureș.  

Astfel, MAIOR CLAUDIU nu a respectat dispozițiile art. 90, alin. (1) 
din Legea 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali [...] care au funcţia 
[...] administrator [...] precum şi calitatea de acţionar sau asociat la 
societăţile comerciale cu capital privat [...] nu pot încheia contracte 
comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare 
de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei 
publice locale din care fac parte[...]” și art. 75 din Legea nr. 393/2004, 
potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită 
problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii 
publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un 
dezavantaj pentru sine sau pentru [...] o societate comercială la care 
deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care 
obţin venituri”. 
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La şedinţa ordinară din 25 aprilie, la Proiectul de Hotărâre privind 
trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Tîrgu Mureş şi realizarea unui schimb de terenuri cu 
Musgociu Mircea în vederea realizării proiectului „Prelungirea Căii 
Sighişoarei în două direcţii”, am apreciat bunăvoinţa şi activitatea d-lui 
Musgociu şi intenţiile bune pe care le are, însă executivul nu şi-a făcut 
temele încercând să paseze răspunderea pe umerii consiliului local. Mă 
refer la faptul că cel puţin terenul de pe str. Moldovei nu a fost indicat în 
expunerea de motive şi nici poziţia lui, în HG 964/2002 (anexa 2), privind 
atestarea domeniului public al judeţului Mureş. Mai mult, acest teren 
figura în CF ca fiind în proprietatea Statului Român. În acest sens nu 
puteam dispune noi, consiliul local, de un bun care nu era al nostru, ca 
să-l vindem. Conform Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
la art. 9 alin.1 se spune clar: trecerea unui bun din domeniul public al 
statului în domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale se face 
la cerea consiliului local prin hotărâre a guvernului.  

La şedinţa ordinară din 13 iunie, la Proiectul de Hotărâre privind 
aprobarea unor taxe noi speciale de parcare în incinta Complexului de 
Agrement şi Sport “Mureşul”, am propus ca accesul în parcare să fie 
gratuit, supusă la vot propunerea a fost respinsă.  

La şedinţa ordinară din 11 iulie, la Proiectul de Hotărâre privind 
aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Municipiului Tîrgu Mureş şi 
a Consiliului local la Baja/Ungaria, în perioada 12-14 iulie 2013, am 
propus următorul amendament: “În şedinţa imediat următoare delegaţia 
va prezenta o informare cu privire la desfăşurarea vizitei şi rezultatele 
acesteia”, supus la vot amendamentul a fost aprobat. 

La şedinţa ordinară din 8 octombrie am susţinut că activitatea de 
consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului în caz de incompatibilitate, conform art. 9 alin. 2 lit. b din 
Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Art. 11 din aceeaşi Lege 
393/2004 nu condiţionează aplicarea prevederilor art. 9 alin. 2, de 
rămânere definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti în cazul 
contestării stării de incompatibilitate.  

Astfel se putea iniţia un proiect de hotărâre privind demiterea 
domnului consilier Maior Sergiu Claudiu, prin care Consiliul Local                 
Tîrgu Mureş era şi este ferit de interpretări, discuţii neprincipiale ori 
etichetări din partea cetăţenilor care ne-au ales şi ne-au trimis în consiliul 
local ca să le reprezentăm lor interesele şi nu pe ale altora, având în 
vedere decizia A.N.I., din data de 6 septembrie 2013.  

În conformitate cu prevederile HCLM nr. 263/19.09.2013, în 
intervalul 12-15.10.2013, cu ocazia sărbătorii "Hramul Chișinăului 
2013", am efectuat o deplasare la Pretura sectorului Rîșcani din 
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Chișinău/Republica Moldova - autoritate publică locală înfrățită cu 
Municipiul Tîrgu-Mureș. 

De asemenea, în calitate de consilier local, am participat la o serie 
de ședințe, acțiuni, manifestări cu caracter social, economic, cultural, 
religios și educativ, desfășurate pe raza municipiului Tîrgu Mureș și a 
judeţului Mureş, astfel:  

- Ziua Unirii Principatelor; 
- Întâlnirea la nivel naţional a directorilor şi specialiştilor din unităţile 

de învăţământ care şcolarizează elevi în domeniul transporturilor 
rutiere, la Liceul Tehnologic „Aurel Perşu” (7-8 februarie); 

- Întâlnire cu cetăţenii de pe strada Parângului, cartier Dâmbul 
Pietros (12 martie); 

- Întâlnire cu cetăţenii de pe strada Parângului, cartier Dâmbul 
Pietros (14 martie); 

- Ziua Internaţională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale – masă 
rotundă organizată de Centrul de Incluziune Socială pentru 
Persoanele de Etnie Romă - Centru (21 martie); 

- Ziua Internaţională a Romilor – spectacol cu muzică lăutărească 
„Lăutarii mureşeni pe scenă” la Ansamblul Artistic Mureşul (8 
aprilie); 

- Ziua Europei, Ziua Independenței și Ziua Victoriei – depuneri de 
coroane la Statuia Soldatului Necunoscut (9 mai);  

- Întâlnire cu cetăţenii de pe strada Măgurei, cartier Dâmbul Pietros 
(13 mai); 

- Târgul organizațiilor neguvernamentale „Împreună pentru 
comunitate” – Ediția a XI-a, având ca tematică centrală dezvoltarea 
reţelelor profesionale ONG în judeţul Mureş şi a relaţiilor cu posibili 
donatori (11-18 mai); 

- SWIMATHON, în cadrul echipei Divers am înotat pentru susţinerea 
proiectului: Tabără pentru copii romi – Diversitatea – O şansă în 
plus pentru viitor (18 mai); 

- UNIVERSITATEA PETRU MAIOR – Conferinţa „Regionalizarea 
României – Între Tradiţie şi Model European” (24 mai); 

- Festivităţi de absolvire în calitate de consilier local şi profesor la: 
- Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai” (30 mai); 
- Grup Şcolar „Emil A. Dandea” (30 mai); 
- Grup Şcolar Sanitar „Gheorghe Marinescu” (30 mai); 
- Liceul Tehnologic „Avram Iancu” (31 mai); 

- Zilele Târgumureşene - ediția a XVII-a (27 mai - 2 iunie); 
- Ziua Palatului – 100 de ani de la Inaugurarea Palatului Culturii – 

Şedinţă festivă a Consiliului Judeţean Mureş (8 iunie); 
- „Stelele Palatului” – spectacol organizat de Palatul Copiilor                  

Tîrgu Mureş la Palatul Culturii (11 iunie); 
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- Ziua dedicată pomenirii eroilor neamului - depuneri de coroane la 
Cimitirul Eroilor Tîrgu Mureş (13 iunie); 

- Ziua Limbii Rromani – lansarea cărţii „Athinganoii de ieri, Rromii de 
azi”(18 iunie); 

- Întâlnire cu cetăţenii din cartierul Unirii (27 iunie); 
- Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor din comuna Sînpetru de Câmpie 

– Ediţia I (30 iunie); 
- Întâlnire cu cetăţenii de pe strada Şurianu, cartier Dâmbul Pietros 

(3 iulie); 
- Întâlnire cu cetăţenii de pe strada Petru Dobra, cartier Dâmbul 

Pietros, (8 iulie); 
- Întâlnire cu cetăţenii din Aleea Carpaţi – blocul de garsoniere (11 

iulie); 
- Festivalul Văii Mureşului - Răstoliţa (12-14 iulie); 
- Întâlnire cu cetăţenii de pe strada Hunedoarei nr.15, cartier 

Mureşeni (24 iulie); 
- Festivalul de Jocuri Populare „Peştişorul de Argint” – Zau de 

Câmpie (11 august); 
- Festivalul Cântecului Popular Patriotic „La Oarba şi Iernut” – ediţia 

a III-a (15 august); 
- Festivalul Naţional al Fanfarelor Şcolare – „Pe ritmuri de Fanfară” – 

ediţia a VII-a (23-24 august);  
- Festivalul Văii Gurghiului – ediţia a VIII-a (24 august); 
- Întâlnire cu cetăţenii din cartierul Mureşeni (5 septembrie); 
- „100 de ani de cultură în Mureş” – Întâlnire cu istoricul Lucian Boia 

(5 septembrie); 
- Festivalul Hameiului din Transilvania, manifestare dedicată celor 

peste 500 de ani de tradiţie în cultivarea şi prelucrarea hameiului în 
Ardeal - Sighişoara (8 septembrie); 

- Întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari – discuţii privind 
problemele din cadrul asociaţiilor (9 octombrie); 

- Întâlnire cu cetăţenii de pe strada Fânaţelor, cartier Unirii, (21 
octombrie); 

- Lansarea albumului „Palatul Culturii din Tîrgu Mureş 1908-1913” cu 
ocazia Centenarului Palatului Culturii (24 octombrie); 

- Sărbătoarea națională „Ziua Armatei Române” – depuneri de 
coroane, ceremonie militară și religioasă (25 octombrie); 

- Deschiderea oficială a Târgului de Artă Meşteşugărească (25 
octombrie); 

- Deschiderea oficială a Festivalului Vinului (26 octombrie); 
- Dezbatere publică privind programul tăierilor de arbori aparţinând 

domeniului public, asociaţiilor de proprietari, persoanelor fizice şi 
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juridice şi planurile de plantare dendrofloricolă pe domeniul public 
al municipiului (11noiembrie); 

- „Lăsatul secului în 14 pentru Parohia 14 Târgu Mureş” – lansarea 
centrului social (11 noiembrie); 

- Inaugurarea Iluminatului Arhitectural al Palatului Culturii (28 
noiembrie); 

- Ziua Națională a României – depunere de coroane; 
- Concert caritabil la Tîrgu Mureş pentru persoanele cu dizabilităţi – 

strângere de fonduri pentru a asigura sărbători mai fericite celor 
mai puţin norocoşi (3 decembrie); 

- Spectacol caritabil oferit de voluntarii CHIDRENS HIGH LEVEL 
GROUP – SNAC „Faci o bucurie dăruind o jucărie” (4 decembrie); 

- Crăciun la Palatul lui Moş Crăciun, spectacol oferit de copiii 
Palatului Copiilor Tîrgu Mureş la sala de Spectacole a Ansamblului 
Artistic Mureşul (13 decembrie). 
Precizez că am ținut și audiențe, cu o frecvență lunară (ultima zi de 

marți din fiecare lună, între orele 17.30 – 18.30), la sediul Primăriei din 
P-ța Victoriei nr. 3, parter, camera numărul 13, program făcut public prin 
afișare pe pagina web a Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș și în presa 
locală. Deseori am fost contactat telefonic şi prin e-mail, situaţii în care 
am răspuns eficient în raport cu solicitările şi sesizările primite. 

În calitate de ales local, am depus la termen și în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, declarația de interese și avere personală. 

Am comunicat cu mass-media, problemele de interes ale 
comunității și  cele privind activitatea de consilier, răspunzând prompt cu 
declarații punctuale pe diverse probleme. 
 
 
 
 
 
 
 
  Tîrgu Mureș,                                                           Cu stimă,  
   14.01.2014                                                 Pui Sebastian Alexandru 
 


