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În loc de introducere…

Raportul de activitate, şi în acest an, este un prilej de a inventaria nu
numai ce s-a făcut, dar şi ce nu. Cu ceva ani în urmă, am întocmit aceste rapoarte cu
naivitatea omului care crede, că prin această dare de seamă, lucrurile devin mai
transparente, se creează condiţii de lucru mai optime.
Munca în consiliul local în anul 2012 a fost marcat de cele două alegeri, cele
locale şi cele parlamentare. In urmă cu 8, dar poate şi acum 4 ani, influenţa acestor
campanii electorale a fost mai restrânsă, activitatea de administraţie a fost perturbată
în mai mică măsură. Constat, că întregul an 2012, atât înainte cât şi după alegeri, a
fost marcat de bătălii politice care persistă şi acum, la mai mult de jumătate de an de
la alegeri. 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. Fiind o persoană care crede că componenta administrativă, şi nu
cea politică, trebuie să domine activitatea unui consilier, această schimbare a
centrului de greutate a activităţii consiliului, am acceptat-o greu. Am acceptat greu
acele situaţii în care –în opinia mea- soluţia optimă pentru urbe nu s-a concretizat din
cauza unor orgolii, lupte de partid sau ambiţii, demne de cauze mai nobile.
Consider o realizare deosebită şi o onoare, că cei din UDMR mi-au acordat
posibilitatea de începe al patrulea –şi cu siguranţă ultimul- mandat. Din vechiul
consiliu am rămas doar 4 persoane, în ceea ce priveşte grupul UDMR.
În 2012 am participat la 14 şedinţe, nu am lipsit de la nici o şedinţă
ordinară.

Tîrgu Mureş, 2013. februarie

Deşi anul 2012 a fost un an electoral, prezentul raport este întocmit pentru
întregul an calendaristic datorită faptului că subsemnatul am deţinut calitatea de
consilier local în ambele legislaturi.

Lista principalelor interpelări şi luări de cuvânt în plenul
Consiliului Local
1. Sedinţa din 26.01.2012.
În cadrul şedinţei am avut o interpelare în care referitor la aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu
Mureş am atras atenţia asupra situaţiei aproape ex-lex a acestei instituţii, şi că este
necesar o atenţie sporită acestei instituţii, pe care atât Primăria cât şi Consiliul Local
o ignoră.
Problema Universităţii Populare, pentru că acesta este denumirea
încetăţenită, va fi în decursul anului subiectul mai multor interpelări, şi preocupări a
subsemnatului. Consider, căci nici astăzi, la data întocmirii acestui raport, februarie
2013, lucrurile nu sunt deloc în regulă la această instituţie.
2. Şedinţa din 23.02.2012.
In cadrul acestei şedinţe am prezentat situaţia în care se află unul din cele mai
importante proiecte din Tîrgu-Mureş – proiectul Belvedere. Am efectuat în perioada
anterioară şedinţei o serie analize, am discutat cu mai multe persoane care se ocupă
cu acest contract. Scopul interpelării a fost că dezvoltatorul imobiliar nu progresează
în construcţia de locuinţe, nu respectă termenii contractuali, la finele contractului
gradul de realizare este sub 50%. Prin diverse adrese firma solicită prelungirea
necondiţionată a contractului prin dublarea duratei acesteia. Consiliul local a solicitat
anumite explicaţii şi propuneri pentru care se poate motiva prelungirea. Mai mult, am
informat cei prezenţi de faptul că reprezentanţii firmei au fost invitaţi de conducerea
oraşului la o discuţie, la ora stabilită aproape toţi consilierii locali au fost prezenţi, dar
reprezentanţii firmei nu s-au prezentat. Am considerat acest gest drept unul total
neprietenos faţă de cei care s-au prezentat, afirmând că în cazul când eşti invitat să
participi la o discuţie despre un proiect de câteva zeci de milioane euro, îţi trimiţi
măcar un şef de birou ca să reprezinte societatea.
Tot în cadrul acestei şedinţe am reuşit să conving Consiliul Local despre
modificarea unui proiect de hotărâre iniţiat de Poliţia Locală. Am considerat iniţiativa,
deşi era bine intenţionată, drept periculoasă, în special într-un an electoral. Tema
proiectului de hotărâre era cooptarea unor voluntari în activitatea Poliţiei Locale. Am
arătat că în sfârşit am scăpat imaginea total neprofesionistă creată de gardienii
publici, începem să avem o forţă profesionistă în Tîrgu-Mureş şi ar fi bine să rămână
aşa. Am sugerat să nu ne avântăm în a angaja sau a colabora în uniformă poliţistă
cu nişte persoane care ori au trecut deja de prima tinereţe şi nu au o altă preocupare,
ori sunt prea tineri care aspiră la o carieră de poliţist. Am subliniat, că în Europa
occidentală, în ţări mult mai civilizate decât noi, adesea generează diverse dispute în
presă şi între cetăţeni asemenea structuri, chiar dacă patrulează împreună cu forţele
de ordine legale. Proiectul de hotărâre, într-o formă mult schimbată a fost adoptată
de Consiliul Local, şi din cele cunoscute de mine, nu a produs efecte până astăzi. Se
pare că acele obiecţii pe care le-am formulat au avut un minim de substrat.

3. Şedinţa din data de 29.03.2012.
Această şedinţă a fost condusă de către subsemnatul. A fost o şedinţă destul
de dinamică, cu multe dispute. Unul dintre subiecte a fost proiectul de hotărâre
privind stabilirea a două locaţii în P-ţa Teatrului în vederea edificării unor construcţii şi
desfăşurării unor activităţi de alimentaţie publică. Am fost de părere că edificarea
unor noi astfel de unităţi trebuie gândit cu mare precauţie, în schimb amenajarea
unei scene de teatru de vară în apropierea sălii Teatrului Naţional – aspect discutat
corelat cu cele două locaţii de alimentaţie publică – merită realizat.
Legat de un alt material, relativ puţin discutat în comisii, privind unele măsuri
în administrarea domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, am reuşit modificarea
unor articole care erau tehnic imposibil de realizat. Printre aspectele semnalate şi
dificil de realizat erau: introducerea tuturor burlanelor de apă pluvială sub trotuare,
respectiv montarea unor opritori de zăpadă pe toate acoperişurile din Tîrgu Mureş.
Toatea aceste modificări într-un singur an.
De asemenea, am reuşit să amân un material insuficient gândit împotriva
interzicerii utilizării, printre altele, a patinelor cu rotile şi skateboardurilor în zonele de
agrement şi zona centrală.
4. Şedinţa din data de 26.04.2012.
În deschiderea şedinţei am avut o interpelare prin care am solicitat că Zilele
Târgumureşene care urmau să aibă loc cu o săptămână înainte de alegerile locale,
să fie mutate, şi dacă nu se poate, să fie interzise activităţile de campanie electorală
în cadrul acestor evenimente. Propunerea a fost acceptată, dar realitatea ulterioară a
dovedit că în cadrul Zilelor târgumureşene a fost o activitate destul de mare politică.
Dar, trebuie să recunosc, probabil, intensitatea acestuia nu a deranjat marea
majoritate a celor care au vrut doar să se distreze cu ocazia acestui eveniment.
În cadrul acestei şedinţe a apărut ca temă de discuţie un subiect semnalat de
către mine cu două şedinţe anterioare: prelungirea duratei Contractului de Asociere
cu firma Contrascom Benţa. Fiind unul dintre cei care cunosc cel mai bine această
temă, am argumentat că trebuie analizate în prima fază de ce contractul nu a fost
respectat, de ce nu a fost reziliat până acum şi care sunt motivele pentru care trebuie
prelungit. Proiectul de hotărâre a fost respins. După vot, am precizat că nu sunt de
părere că acest contract să nu se realizeze, dar sunt nişte nuanţe de legalitate, de
aspecte de ambalare a problemei. Trebuie să înţelegem anumite cerinţe din partea
constructorului, care a investit şi el foarte mult, dar şi Consiliul Local trebuie să aibă
argumente şi fundamentare legală pentru modificarea contractului.
De asemenea, în cadrul acestei şedinţe s-a dezbătut problema achiziţiei unui
număr mare de locuinţe ca locuinţe sociale. Iniţial s-a propus 1800, mai târziu 400.
Indiferent de număr, am formulat temeri asupra impactului economic a achiziţiei
asupra bugetului, şi asupra faptului că nu sunt suficiente argumente asupra asigurării
condiţiilor de competiţie între ofertanţi. În prezentul raport nu doresc să prezint
detaliat argumentele, dar ulterior, s-a adeverit că această decizie- chiar dacă este
una utilă oraşului- naşte controverse şi în momentul întocmirii acestui raport, adică
după aproape un an.
5. Şedinţa din data de 24.05.2012.
În cadrul acestei şedinţe am prezentat argumente, în special legale, împotriva
acordării unei sume de aproximativ 10 milioane de lei pentru izolarea clădirilor, pe
seama bugetului din anul viitor.

6. Şedinţa din data de 29.05.2011.
În cadrul acestei şedinţe nu am avut interpelări sau propuneri de modificare a
unor hotărâri. Am luat cuvânt de 3 ori. În rest, fiind ultima şedinţă din mandatul
respectiv am considerat că în plină campanie electorală este mai bine să tac.
7. Şedinţa din data de 22.06.2012
În cadrul şedinţei de constituire al noului Consiliu Local, în care am fost şi eu
validat, am fost propus viceprimar al Mun. Tîrgu Mureş. Cum propunerea a venit de
la o altă formaţiune politică decât cea din care fac parte, propunerea am luată drept o
glumă. Şi totuşi, trebuie să recunosc că am apreciat gestul –chiar dacă a fost un joc
politic, poate o diversiune- că măcar ipotetic m-a considerat cineva capabil pentru
această funcţie.
8. Şedinţa din data de 02.07.2012
Această şedinţă, practic, a fost continuarea şedinţei constitutive. Membrii
Consiliului Local practic au dus o luptă politică sterilă. Totuşi, tema pe marginea s-au
purtat discuţiile – problemele de termie a oraşului – necesita o abordare urgentă,
profesionistă. În condiţiile din sală acest lucru nu era posibil. Munca – dacă se poate
nu mi aşa activitatea desfăşurată în sală - a fost atât de „eficientă” încât nici la finele
celei de a doua şedinţe a Consiliului Local nu s-au format comisiile de specialitate a
Consiliului, lucru care de regulă se întâmpla la şedinţa constitutivă. O mică tentativă
a subsemnatului de trece peste această fază, a fost ignorată de cei prezenţi.
9. Şedinţa din data de 30.08.2012
În cadrul acestei şedinţe, poate într-adevăr lucrativă, au fost constituite acele
comisii în care consilierii locali îşi desfăşoară activităţile în afara plenului consiliului.
Fiecare consilier face parte, pe lângă comisia de specialitate care se întruneşte
regulat lunar, în mai multe comisii lucrative, care vin în sprijinul atât a executivului cât
şi a Consiliului Local. Acestea se întrunesc ori de câte ori este necesar. Subsemnatul
am fost numit în 5 de astfel de comisii, în cadrul acestei şedinţe.
Datorită unor ambiţii politice şi exces de zel în multe comisii au fost propuse
12-13 persoane. Am atras atenţia ca la formarea acestor comisii cei care fac
propunerile să se informeze despre cu ce se ocupă comisiile respective. Iar numărul
foarte mare de membrii face imposibilă munca eficientă. Scopul formării acestora
este tocmai de a face munca în plen mai eficientă. Dacă aceste şedinţe devin un fel
de şedinţe cu un număr de participanţi asemănător unei şedinţe în plen, nu se
câştigă nimic. În multe comisii „s-au năpustit” un număr mare de consilieri, chiar dacă
activitatea acelei comisii nu era nici importantă, nici uşoară, dar avea o denumire
atractivă.
În cadrul acestei şedinţe am propus o mai bună gestionare a sprijinului
acordat cluburilor sportive mici. Acestea pentru câteva zeci de lei sunt amânaţi la
plată, şi sunt adesea în situaţia de a nu mai participa la evenimentele sportive din
motivul că primăria nu le-a acordat sprijinul promis.
Tot în cadrul acestei şedinţe a revenit materialul cu privire la organizarea
licitaţiei publice deschise pentru concesionare teren P-ţa Teatrului, în vederea
edificării a două locaţii pentru desfăşurarea unor activităţi de alimentaţie publică.
Materialul într-o formă modificată, şi de către subsemnatul, a trecut după multe
discuţii.

O altă temă la care am avut o contribuţie în cadrul acestei şedinţe, a fost legat
de activitatea companiei Aquaserv. La propunerea mea a fost organizată o vizită şi o
întâlnire între conducerea acestei societăţii. Activitatea poate celui mai important
serviciu public, consider, trebuie cunoscut de fiecare membru din Consiliul Local,
pentru că sunt foarte multe decizii de luat, respectiv apar multe solicitări şi din partea
cetăţenilor legat de această societate.
10. Şedinţa din data de 06.09.2012.
În cadrul acestei şedinţe am atras atenţia asupra modului de gestionare haotic
a problemei Liceului de Artă. În lunile precedente, s-au făcut comisii, s-au făcut
declaraţii politice de toate culorile, dar esenţa problemei nu a fost abordată. Aparent
toţi se agitau pe această temă, dar materialul înaintat comisia de evaluare a situaţiei
şi a executivului era cu totul prost pregătit.
De asemenea încă o dată am abordat problema cluburilor sportive mici. Am
atras atenţia că în continuare marea majoritate a banilor nu au fost plătiţi pentru
proiectele mici, iar unii consilieri dorind să afle ce se întâmplă cu milioanele de euro
plătite echipelor profesioniste, cer rapoarte peste rapoarte pentru 100 de lei sau 500
de lei.
11. Şedinţa din data de 27.09.2012.
Am avut o interpelare în cadrul acestei şedinţe, încă o dată, pentru
respectarea unor reguli de protocol cu oraşele înfrăţite. Am arătat încă o dată că din
cauza acestor discuţii din Consiliu sau presă nu s-a plecat la evenimente organizate
în aceste oraşe, deşi s-a votat, din teama că intrăm în ochii presei. Rezultatul se
observă în relaţii din ce în ce mai reci sau tot aşa probabil, cu anumite remarci
negative pentru oraşul Tîrgu-Mureş. Şi eu sunt în asentimentul că aceste invitaţii
trebuie onorate şi chiar dacă există riscul de a interpreta că aceste delegaţii sunt
inutile, să le onorăm.
Într-o altă temă, în licitaţia privind un aerodrom am arătat că întreaga
procedură este greşită. Mi se pare un lucru imposibil să găsim pe cineva, un
investitor care să deţină turnul de control şi teren plat în aproprierea oraşului. Este o
licitaţie absurdă, în forma în care era caietul de sarcini nu cred că există şanse de
adjudecare.
Legat de o hotărâre referitoare la sprijinirea unor categorii de persoane care
sunt afectaţi de hotărârile luate de Consiliul Local, am arătat că mai sunt persoane
ale căror situaţie nu a fost rezolvată de 2 ani. De asemenea în materialul propus spre
dezbatere apare condiţia ca persoanele să „nu înregistreze datorii mai vechi faţă de
vechiul operator”. Am arătat că, pe de o parte, nu există temei legal să ne îngrijorăm
de vechiul operator, pe de altă parte, suntem în proces cu ei şi ar fi o chestie haioasă
să ne protejăm adversarul într-un proces juridic.
11. Şedinţa din data de 25.10.2012.
În deschiderea acestei şedinţe am avut o interpelare privind funcţionarea
defectuoasă a Consiliului. Am intitulat drept interpelare despre etică, protocol şi
cutume. Am început recent un mandat nou, sunt vremuri noi şi probabil reguli noi.
Asta nu înseamnă că tot ceea ce s-a întâmplat până acum e prost sau nu a fost
gândit bine. Referitor la şedinţele extraordinare am arătat că în noua legislatură din
când în când punem şedinţe la ore total aiurea, ceea ce înseamnă că mulţi dintre noi
care mai şi lucrăm, nu prea ajungem, sau dacă ne facem timp, reuşim să venim la o
oră proastă. Un alt aspect era, că mi sa părut total lipsit de etică interpelarea scrisă a

unui coleg, în care citează un alt coleg de al nostru, despre o părere exprimată într-o
discuţie. In forma întocmită, arăta un fel de denunţ, pentru exprimarea unei opinii.
Lucru fără precedent până acum. Este adevărat, că ţine de uzanţă să ne certăm în
Consiliu sau în faţa presei şi a camerelor de filmat, dar este fără precedent, ca cineva
din consiliu local să utilizeze astfel de mijloace. Este firesc, şi ne asumăm deciziile,
dar pentru o părere exprimată într-o şedinţă anterioară să fie cineva tras la
răspundere de un coleg, este lipsit total de etică. Munca în consiliu este un proces, în
care se iau anumite decizii. Argumentăm dar, cred că până la urmă, rezultatul este
cel pentru care trebuie să ne asumăm răspunderea.
Tot în cadrul acestei şedinţe am atras atenţia că sunt 4 delegaţii care s-au votat
din partea consiliului local şi nu s-a dus nimeni. Este o chestiune de protocol şi
tocmai ultima delegaţie ne dă un argument puternic că trebuie respectate aceste
proceduri de protocol.
In dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea inscripţionării bilingve a
indicatoarelor de străzi şi pieţe din municipiul Tîrgu-Mureş, am considerat că este
interesant că după 22 de ani şi încă 10 înainte, să nu fie o temă oportună. Trăim în
Europa pe care o trăim şi dacă mergem în locuri mai civilizate nu cred că se
tergiversează o jumătate de secol un lucru firesc. Traducerea străzilor, la iniţiativa
mea, s-a făcut în 2007 şi toate străzile în Tîrgu-Mureş, inclusiv cele recent votate
deşi nu s-a actualizat în nomenclatorul stradal. Acum toate străzile din Tîrgu-Mureş
au denumire oficială şi în limba maghiară. Sunt anumite reguli care au fost votate de
către consiliul local în unanimitate, ceea ce discutăm acum este o propunere de a
utiliza aceste denumiri pe plăcuţele de pe străzile din oraş, lucru care nu se poate
realiza de peste 20 de ani la Tîrgu-Mureş,lucru total nefiresc.
În cadrul acestei şedinţe am intervenit în modificarea procedurii de alegere a
ONG-urilor care se implică în problema tăierilor de arbori. Am militat pentru persoane
profesioniste şi nu persoane care doresc doar să oprească orice tăiere. De
esemenea am arătat din nou că la Universitatea Populară ceva nu este în regulă, de
vreo 6 luni, înainte de alegeri, tot apar materiale, auzim de această instituţie, apar tot
felul de materiale semipregătite sau nu prea clare.
12. Şedinţa din data de 22.11.2012
Cu ocazia dezbaterii proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local,
am arătat că sunt unele domenii vitrege precum proiectele sportive, cele culturale.
Am arătat, sunt mai multe categorii sociale defavorizate poate pentru că nu sunt în
stare să protesteze. Am dat drept exemplu cazul unei persoane care cu un copil
handicapat nu a primit de luni de zile indemnizaţiile pentru handicapaţi.
13. Şedinţa din data de 29.11.2012
Am fost preşedinte de şedinţă. A fost o şedinţă cu multe contre, greu de
condus. O primă problemă a fost discutarea unei teme propuse de un cetăţean
prezent –oarecum influent, şi insistent- ca a dorit prezentarea unei teme care nu are
nimic comun cu Consiliul Local. Tot această persoană a perturbat cu câteva
săptămâni în urmă o şedinţă AGA Locativ.
Mai târziu dificultăţile au reprezentat discutarea unor hotărâri populiste, prost
pregătite de unii colegi din consiliu. În cursul şedinţei multe teme au fost afectate de
dorinţa abordării problemei din punct de vedere politic şi nu pe considerentul
rezolvării problemei de fond. Şedinţa a fost una tipică actualei legislaturi.

14. Şedinţa din data de 20.12.2012
Conform uzanţelor, ultima şedinţă ar trebui să fie una solemnă şi fără gânduri.
Din păcate, tocmai subsemnatul a fost cel care a arătat că sunt multe probleme
legate de impozitele şi taxele propuse de executiv. Acestea nu reflectă realitatea
economică, sunt proiectate pe baza unor automatisme fără fundamentare reală. Timp
de 10 sau 15 ani, taxele fie sunt majorate cu inflaţia, fie nu sunt majorate deloc.
Taxele de concesiune nu mai reprezintă realitatea economică, am ajuns ca în
consiliu să „trântim” cifre fără a putea generaliza ideea pe baza căreia au rezultat
acestea. O analiză detaliată nu s-a făcut în ultimii ani, nu există o viziune clară. În
mod sigur multe s-au schimbat în anii precedenţi şi ar trebui o analiză. Lipsa
lichidităţilor, plăţile întârziate, adesea pe criterii greu de înţeles, naşte ideea că ar
trebui o bugetare mult mai fundamentată, mult mai bine gândită.
În cadrul şedinţei am mai abordat problema garajelor, care în continuare este
un subiect tabu în oraş, respectiv asupra unor înlesniri pentru diverse categorii de
cetăţeni privind impozitul pe clădire. Varianta propusă era foarte frumoasă numai fără
a putea fi aplicată în practică.

Activitatea mea a fost desfăşurată in cadrul Comisiei de Servicii Publice şi
Comerţ, ale cărei preşedinte am fost numit in această legislatură. În calitate de
consilier local am participat la câteva zeci de şedinţa în calitate de membru AGA la
Asfamur , Energomur, Locativ, Transport Local, respectiv mi-am desfăşurat
activitatea în cadrul comisiei de servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local.
Am mai lucrat în cadrul mai multor comisii în care am fost numit de Consiliul Local.
Sunt unul dintre cei mai activi consilieri de la UDMR în ceea ce priveşte
audienţele publice.

Bakos Levente,

Tîrgu Mureş, martie 2012

