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Nr. 3/5.869/08.02.2012 

RAPORT DE ACTIVITATE  AL CONSILIERULUI LOCAL 

ing.   TODORAN LIVIU EMIL NICU 

perioada ianuarie – decembrie 2011 
 
 

 
 
În temeiul art. 51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, subsemnatul Todoran Liviu Emil Nicu – consilier local în 

cadrul Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, din partea Partidului Democrat 

Liberal, aduc la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată în anul 2011, respectiv 

ianuarie – decembrie 2011. 

 

Activitatea în Consiliul local municipal 

În anul 2011 am participat la toate şedinţele Consiliului local municipal 

Tîrgu Mureş, în total 13 şedinţe (11 ordinare şi 2 extraordinare). Au fost prezentate 

spre aprobarea Consiliului local peste 460 proiecte de hotărâri din care 430 au fost 

adoptate, hotărâri care sunt afişate pe site-ul instituţiei, respectiv www.tirgumures.ro . 

Tot în decursul anului 2011 am fost iniţiator/coiniţiator la mai multe 

Expuneri de motive, respectiv proiecte de hotărâri, dintre care amintesc: 

- Hotărârea Consiliului local municipal nr. 103/24.02.2011 privind 

acordarea unor ajutoare de urgenţă, acordate persoanelor care solicită ajutor în vederea 

asigurării agentului termic pentru apartamente din proprietate; 

- Hotărârea Consiliului local municipal nr. 155/28.04.2011 privind 

aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Fotbal Club 

Municipal din Tîrgu Mureş pentru sezonul competiţional 2011 – 2012; 

- Hotărârea Consiliului local municipal nr. 156/28.04.2011 privind 

aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Clubul Sportiv 

City’Us din Tîrgu Mureş pentru sezonul competiþional 2011 – 2012; 
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- Hotărârea Consiliului local municipal nr. 157/28.04.2011 privind 

aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Baschet Club 

Mureş din Tîrgu Mureş pentru sezonul competiţional 2011 – 2012; 

- Hotărârea Consiliului local municipal nr. 401/30.11.2011 privind 

aprobarea achiziţionării în condiţiile legii a unor centrale termice aflate în proprietatea 

S.C. Energomur S.A. – societate în faliment şi constituirea unei comisii de negociere, ; 

- Expunere de motive privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru 

aprobarea amplasării bustului scriitorului Adrian Păunescu şi a amenajării pe 

Bulevardul Cetăţii a „Aleii Scriitorilor” material supus dezbaterii în plenul Consiliului 

local municipal din 29 septembrie 2011 – material care a fost amânat dar asupra căruia 

vom reveni. 

Aleea scriitorilor, eu cred că este una din cele mai bune hotărâri pe care le-

am putea lua pentru cultura târgumureşeană, crearea unei alei în care toate culturile 

existente din Tîrgu Mureş, maghiară, germană, română, să-şi găsească reprezentanţii 

culturali pe această alee şi să hotărâm cine ne onorează să fie aici. 

 

Activitatea în comisiile de specialitate: 

Am continuat activitatea ca membru al Comisiei pentru activităţi 

ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană. 

Prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 8/18.06.2008 am fost ales 

membru al acestei comisii, având îndatorirea de a participa la toate şedinţele comisiei 

de câte ori este necesar pentru dezbaterea şi avizarea proiectelor de hotărâre. În 

decursul anului 2011 comisia s-a întâlnit de 26 de ori. 

De menţionat faptul că noi, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană avem şi o altă calitate 

respectiv Comisie de jurizare a proiectelor depuse în baza Legii nr. 34/1998 

referitoare la acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 
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Împreună cu Executivul, respectiv Direcţia de activităţi social-culturale şi 

patrimoniale, văzând proiectele depuse, am acordat sprjin financiar pentru: 

1. Acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte 

pe semestrul I şi II 2011, sprijin aprobat prin Hotărârile Consiliului local municipal nr. 

12/08.02.2011, nr. 255/30.06.2011; 

2. Sume pentru concursul de proiecte sportive – semestrul I şi II 2011, 

sume aprobate prin Hotărârile Consiliului local nr. 13/08.02.2011, nr. 254/30.06.2011; 

3. Sume pentru finanţarea proiectelor culturale care se vor desfăşura în 

anul 2011, sume aprobate prin Hotărârile Consiliului local municipal nr. 

15/08.02.2011, nr. 183/28.04.2011; 

De asemenea, am susţinut sprijinirea unităţilor de cult din Municipiul 

Tîrgu Mureş, sprijin materializat prin Hotărârile Consiliului local municipal nr. 

147/31.03.2011 şi 308/29.09.2011. 

 

Activitatea în A.G.A. S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.  

Prin Hotărârile Consiliului local municipal nr. 24/08.02.2011, nr. 

100/24.02.2011, nr. 153/28.04.2011, nr. 222/30.06.2011, nr. 273/28.07.2011, 

327/29.09.2011 şi 381/30.11.2011 am fost mandatat ca reprezentant al Adunării 

Generale a Acţionarilor, pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele 

de pe ordinea de zi a şedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor ordinare sau 

extraordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. 

 

Şi în anul 2011, ca şi în anii precedenţi, o serie de localităţi au aderat la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. În acest sens am 

fost desemnat ca reprezentant al Consiliului local Tîrgu Mureş în Adunarea Generală a 

Asociaţiei, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menţionate şi a semna 

Actele adiţionale la Actul constitutiv al Asociaţiei, conform Hotărârilor Consiliului 

local municipal nr. 209/19.05.2011, nr. 294/28.07.2011 şi nr. 348/29.09.2011. 
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Activitatea în diferite comisii lucrative ale Consiliului local: 

a) Comisia de licitaţie pentru vânzarea terenului situat în Tîrgu Mureş, 

str. Milcovului, nr. 7 – comisie aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 

28/08.02.2011;  

b) Comisia de licitaţie pentru vânzarea spaţiului împreună cu terenul 

aferent situat în Tîrgu Mureş, str. Marton Aron, nr. 1 – comisie aprobată prin 

Hotărârea Consiliului local nr. 30/08.02.2011; 

c) Comisia de licitaţie în vederea concesionării serviciului public de 

salubrizare privitor la activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente 

fitosanitare – comisie aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 127/31.03.2011; 

d) Comisia de licitaţie publică pentru concesionarea unor 

amplasamente aparţinând domeniului public sau privat al municipiului în vederea 

desfăşurării de activităţi comerciale – comisie aprobată prin Hotărârea Consiliului 

local nr. 197/19.05.2011; 

e) Comisia de lucru pentru întocmirea programului anual al acţiunilor 

în cadrul parteneriatului cu Camera de Comerţ şi Industrie Mureş – comisie aprobată 

prin Hotărârea Consiliului local nr. 241/30.06.2011; 

f) Comisia de lucru privind reglementarea situaţiei juridice a unui 

teren în suprafaţă de 7.805 mp situat în str. Gheorghe Doja, nr. 274 – 276, în vederea 

stabilirii modului de gestionare pe viitor  a terenului în cauză, prin vânzare, concesiune 

sau închiriere – comisie aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 253/30.06.2011; 

g) Comisia de clarificare a situaţiei imobilelor aflate în proprietatea 

ori gestiunea delegată a S.C. Energomur S.A. – societate în faliment - comisie 

aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 324/29.09.2011; 

h) Comisia pentru aprobarea achiziţionării în condiţiile legii a unor 

centrale termice aflate în proprietatea S.C. Energomur S.A. – societate în faliment - 

comisie aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 401/30.10.2011; 
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i)  Comisia de negociere în vederea derulării procedurii de achiziţie a 

unor clădiri aflate în proprietatea S.C. Energomur S.A. – societate în faliment - 

comisie aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 411/22.12.2011; 

j) Comisia de licitaţie publică a unui amplasament (teren) în suprafaţă 

de 632 mp, teren situat în Tîrgu Mureş, str. Bartok Bela, nr. 2, teren aparţinând 

domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş în vederea edificării unor construcţii – 

comisie aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 412/22.12.2011.  

 

Prin Hotărârea Consiliului local nr. 312/29.09.2011 am fost numit în 

calitate de reprezentant al Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, cu atribuţiile 

aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat din municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2011-2012, la următoarele unităţi 

de învăţământ: Gimnaziul „George Coşbuc” şi Grădiniţa cu Program Normal; 

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”; Colegiul Economic „Transilvania”; Grădiniţa cu 

Program Prelungit nr. 19. 

 

În cursul anului 2011 am luat cuvântul de nenumărate ori în plenul 

Consiliului local pe probleme cu tematică diversă: sănătate, învăţământ, cultură, 

termie, transport local, salubrizare, promovarea sportului la copii şi tineret precum şi a 

sportului de performanţă. 

 

Tîrgu Mureş, 6 februarie 2012  

 

       Cu deosebit respect, 

     Todoran Liviu Emil Nicu, consilier local municipal 

         ______________________ 

 
 


