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  RAPORTUL DE ACTIVITATE 
 

AL CONSILIERULUI MÓZES LEVENTE 
 
 
 
          Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, 

prevede prezentarea unui raport de activitate anuală al fiecărui consilier local 

ales precum şi al viceprimarului. 

          Prin prezenta înştiinţez cetăţenii Municipiului Tîrgu Mureş despre 

activitatea mea în cadrul Consiliului Local municipal în perioada ianuarie 

2010 – decembrie 2010. 

 

          Pe parcursul anului 2010 am participat la toate şedinţele Consiliului 

local Tîrgu Mureş, care s-a întrunit de 17 ori în şedinţă de lucru, dintre care 

13 ordinare şi 4 extraordinare. În această perioadă au fost aprobate 449 de 

Hotărâri de Consiliu, 58 materiale au fost amânate, respinse 19. 

Dintre aceste materiale amânate sau respinse, majoritatea au fost 

soluţionate ulterior. 

 

          În calitate de consilier îmi desfăşor activitatea în mai multe comisii şi 

consilii de administraţie din mai multe şcoli şi societăţi asociate cu Primăria 

Municipiului Tîrgu Mureş. 

 



          Comisia de urbanism în anul 2010 s-a întrunit de 25 de ori, unde am 

avut modificări şi iniţieri de proiecte de hotărâre privind Planul Urbanistic 

de Detaliu, amenajări, refaceri de zone verzi în cartiere, construcţii noi, cât şi 

modificări de construcţii. 

 

          În decursul anului am avut o serie de activităţi (zic benefice) în cadrul 

comisiei pentru repartizarea spaţiilor cu alte destinaţii decât aceea de 

locuinţe, încercând soluţionarea cererilor de prelungire a contractelor, 

O.N.G. - lor, fundaţiilor şi asociaţiilor cât mai obiectiv şi cu profesionalism.  

 

           În calitate de membru al comisiei de atribuire şi schimbare de 

denumiri, am iniţiat 13 de proiecte de hotărâre, din care 6 s-au soluţionat în 

2010, restul rămânând pe perioada 2011 - 2012. 

 

          Cele 6 denumiri de străzi noi, iniţiate de mine – acceptate şi votate de 

Consiliul local sunt: Dósa Elek, Hints Ottó, Pongrácz Antal, Gállfy Mihály 

şi Zeyk Domokos, toate denumiri fiind atribuite unor străzi noi create în 

municipiu. 

 

          Una dintre cele mai importante iniţieri de Hotărâre de consiliu făcută 

de mine, împreună cu colegul Törzsök Sándor şi Csegzi Sándor, a fost 

construirea pistelor de bicicletă în Tîrgu Mureş, care sper să se realizeze în 

cel mai scurt timp posibil. 

 

         Comparativ cu anul 2009, în cursul anului 2010, prin hotărâre de 

consiliu am fost desemnat membru în Consilii de Administraţie şi comisii, 

după cum urmează: 



* Membru în Consiliul de Administraţie – Gimnaziul Dacia şi grădiniţa 

cu program normal nr. 16;  

* Gimnaziul Dacia B, Grădiniţa cu program Normal nr. 19;  

* Grupul şcolar „C. Brâncuşi” (H.C.L.M. nr. 382/25/11/2010); 

* Consiliul Director al asocierii dintre Tîrgu Mureş şi FCM Tîrgu Mureş 

(H.C.L.M. nr. 113/29.04.2010). 

 

 

Comisii din care fac parte în plus faţă de 2009: 

 

     * Comisia în vederea preluării de către Consiliul local a imobilelor 

prevăzute la articolul 2, alin. 1. din H.G. Nr. 883/2010, H.C.L.M. 

311/16.09.2010 (ştrandul 1Mai). 

     * Comisia  de preluare din patrimoniul S.C. Energomur S.A., în 

patrimoniul municipiului Tîrgu Mureş (H.C.L.M. nr. 342/15.10.2010). 

 
 
 

Cu respect 
      Mozes Levente 
   consilier municipal 

 
 
 


