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Raport de activitate 
2019 

RADU BĂLAS 

consilier local 
Tîrgu Mureş 

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultura. 
sport, agrement şi integrare europeană. 

Comisia de evaluare şi juri1are a proiectelor de învăţământ şi sport. 

Comisia de evaluare şi juriiare a proiectelor de cultură. 

Comisia de evaluare şi juriiare a proiectelor sociale. 

Comisia de licitaţie pentru închirierea terenurilor sportive. 

Consiliile de Administraţie ale 
Gimnaiiilor "Al. I. Cuza" şi "Nicolae Bălcescu·, 

Grădiniţei PP 16. 
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Activitate generală 
Prezenţă la şe dinţele de plen: 

100% 

• • · de consiliu iniţiateProiect(a
d
p�:�:f;jf� anul 2019:

7 (4) 
• • · de consiliu iniţiate Proiecte de h�ta
l
_ra2016 - decembrie 2019:(a probate) între ,u ,e 

34 {23) 
Cum am votat la cele 375 hotlrArl adoptate de dtre 

Conslllul Local llrgu Mureş tn anul 2019: 

NU AM VOTAT 
3 (0,8%) 
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1 Modificarea HCL nr 13 dtn 
31,anuane 2019, asfel incât 

să poată fi strânse semnăturo 
pe domen,ul pubhc ma, mult 
de CtnCi zole 

2. Gestionarea directă a
parcărilor din municip;ul Tîrgu
Mureş de către Administraţia
Domeniului Public

3 Revocarea HCLM nr 8 don 
31 ,anuar<e 2019, pnv,nd 
amenaJarea parcăm sub
terane dm Piaţa Trandafirilor 

4. Începerea negocierilor
pentru achiziţia terenului şi a
constwcţiei de la intersecţia
străzilor Tudor Vladimirescu şi
Liviu Rebreanu lân ă Mure
Mall) necesare construirii
unui parking subteran/suprat
eran în municipiul Târgu
Mureş

S. lnceperea negocierilor
pentru achiziţia terenurilor
necesare realjzării obiectivului
de investiţii "Construire
parking subleran/suprateran
în spate La Piat a Teatrulu;" -
Fişa de proiect: Al 2 din Planul
de Mobilitate Urbană Durabilă
a Municipiului Târgu Mureş

6. RealizarN brandului turistic
al municipiul Tîrgu Mureş

7. Acordarea unui sprijin
financiar pentru persoanele
,au familiile din Târgu Mureş
care adoptă copii
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TATĂR LEHEL 
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Aprobat 

Aprobat 

Stadiul lmplementăru 

În derulare don 
septembr,e 2019 

Concursul va fi iniţiat în 
anul 2020 

Se aplică din anul 2020 

Se vor !neasa cu S 
milioane de lei la 
bugetul local 

Parcarea ar fi fost 
contrară crocăror 
reguh de mob,h
tate urbană 

Copu, adoptaţi vor 
primi 2 OOO de le, 



Ianuarie 2019 

Ce am făcut 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Radu Balaş, consilier local lirgu Mureş 

În două minute, Tîrgu Mureş şi-a majorat cu 120% 
nivelul datoriei la bănci 

90 de milioane de lei vor fi împrumutaţi I 750 de euro datorie pentru fiecare târgu mureşean 

Înainte cu doar două minute de începerea şedinţei de Consiliu Local din 31 ianuarie 2019, ni s•a pus 
în faţă, în regim de urgenţ,ă, un proiect de hotărâre prin care oraşul să se îndatoreze la bănci cu suma 
de 90 de milioane de lei. Un proiect de asemenea amploare, care nu a fost în dezbatere publică nici 
măcar o zi, demonstrează inconştienţa celor care conduc Primăria. Considerăm proiectul ca fiind ilegal 
şi mizăm pe faptul că Prefectura îl va notifica. Cu toate acestea, Coaliţia pentru famiglie UDMR, PNL 
şi PSD a votat pentru acest împrumut. 

Dar ce înseamnă concret acest proiect. Până ieri gradul de îndatorare al oraşului era de 9%, dar, după 
adoptarea proiectului, acesta va ajunge la 20%, adică o creştere cu peste 120"/4 a creditelor. Problema 
şi mai mare este că sunt puse de-a valma mai multe proiecte de investiţii, unele cu care sunt de acord, 
altele aberante. Printre ele şi creditul de 5,6 milioane de lei pentru mansardarea a cinci blocuri, adică 
pentru construirea a 20 de apartamente. Acestea însă vor putea fi amortizate în circa 50 de ani, ceea 
ce face ca investiţia să fie total nerentabilă. Mai mult, costul unui apartament cu două camere va 
ajunge la suma de peste 275.000 de lei! în plus, Primăna nu trebuie să fie constructor de apartamente 
şi să fie actor pe piaţa imobiliară. 

Fireşte, eu personal, dar şi colegii din POL suntem de acord cu recurgerea la mijloace de creditare 
pentru dezvoltare, dar nu pentru orice şi oricum. Deocamdată însă, În urma votului de ieri, fiecare târ
gumureşean va datora băncilor 750 de euro, o parte din aceşti bani urmând a fi cheltuiţi pentru câteva 
persoane care se vor muta în cele 20 de apartamente. 

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 18 decembrie 
2018, puteţi afla mai jos. 
































































































