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RAPORT DE ACTIVITATE 

2021 

Subsemnatul VOICU BOGDAN-COSTIN, consilier PNL în cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Mureș, în conformitate cu art. 225 alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

conform căruia „Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, 

respectiv vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de 

activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale”, prezint următorul Raport de Activitate pentru anul 2021. 

I. Roluri asumate

În mandatul care mi-a fost încredințat, am luat parte în calitate de membru, membru 

înlocuitor, supleant sau după caz reprezentant în comisiile de specialitate sau alte comisii 

constituite la nivelul consiliului local, astfel: 

- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi

integrare europeană, probleme de minorităţi şi culte conform HCL 182 (3)  din 2.11.2020

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Târgu

Mureş;

- Comisia de licitație a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în

administrarea SC Locativ SA, conform HCL 186 (7) din 9 noiembrie 2020;

- Comisia pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale, locuințe pentru chiriași din

case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat și locuințe pentru chiriași din case

retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat și locuințe pentru tineri destinate închirierii

conform HCL 188 (9) din 9 noiembrie 2020;
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- Comisia de specialitate  pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de 

locuințe conform HCL nr. 189 (10) din 9 noiembrie 2020; 

- Comisia de evaluare, selecţionare şi jurizare a proiectelor pentru activități nonprofit 

pentru tineri  ,,Târgu Mureș Sprijină Tinerii", conform HCL nr. 190 (11) din 9 noiembrie 2020; 

- Comisia de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare depuse pe domeniile 

învăţământ şi sport conform HCL nr. 191 (12) din 9 noiembrie 2020; 

- Comisia constituită în vederea vânzării prin licitație publică a imobilelor  aflate în 

proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș conform HCL nr. 192 (13) din 9 noiembrie 

2020; 

- Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii în baza Legii nr. 

550/2002 conform HCL nr. 193 (14) din 9 noiembrie 2020; 

- Comisia de licitație numită pentru închirierea prin licitație publică a amplasamentelor 

de comerț stradal sezonier conform HCL nr. 194 (15) din 9 noiembrie 2020; 

- Comisia de atribuire și schimbare de denumiri cf. HCL 203 din 26 noiembrie 2020; 

- Reprezentant al Consiliului local al municipiului Târgu Mureș, cu atribuții aferente în 

consiliile de administrație în anul școlar 2020-2021 cf.  HCL 207 din 26 noiembrie 2020 în 

următoarele unități de învățământ:  

- Colegiul Agricol „Traian Săvulescu;  

- Liceul  Tehnologic  „Gheorghe Şincai”; 

- Reprezentant în Comisia de Circulație a Municipiului Târgu Mureș, cf. HCL nr. 223 din 3 

decembrie 2020; 

- Reprezentant al Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, cu atribuții aferente în 

consiliile de administrație în anul școlar 2020-2021 la la Colegiul Național „Unirea” cf.  HCL 

225 din 3 decembrie 2020; 

- Comisia municipală de avizare a programelor, proiectelor și lucrărilor cu impact asupra 

spațiilor veri din Municipiul Târgu Mureș, cf. 244 din 17 decembrie 2020; 

- Comisia de negociere a prețurilor imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul 

Târgu Mureș, cf. HCL 103 din 22.04.2021; 
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- Comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică a construcției existente - 

Căsuța din Pădure, cf. HCL 162 din 27.05.2021; 

- Comisia pentru urmărirea procedurii de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public 

în Municipiul  Târgu Mureș cf. HCL  334/28.10.2021; 

- 19.  Reprezentant al Consiliului local Municipal Târgu Mureș, cu atribuții aferente în 

consiliile de administrație în anul școlar 2021-2022 cf.  HCL 338 din 28 octombrie 2021 în 

unitatea de învățământ:   

-  Liceul  Tehnologic  „Gheorghe Şincai”; 

-  Colegiul Național „Unirea”; 

- Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”;  

- Membru curator al Fundației Social-Umanitar NOVUM FORUM din municipiul Târgu Mureș, 

cf. HCL 362/28.10.2021; 

 

 

 II. Activitate în Plenul ședințelor Consiliului Local 

Pe parcursul anului 2021 am participat la ședințele Consiliului Local și am avut mai multe 

intervenții în cadrul acestora.  

 

Am propus spre dezbatere și aprobare proiecte de hotărâri, analizându-se în cadrul 

ședințelor comisiilor de specialitate, finalitatea lor fiind adoptarea acestora în cadrul 

ședintelor de Consiliului Local. Este important de menționat că amendamentele formulate 

și luările de cuvânt se regăsesc la nivelul proceselor-verbale ale ședințelor, acestea fiind 

publicate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Târgu Mureș. 
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III. Proiecte de Hotărâri inițiate și adoptate în Consiliul Local 

Pe parcursul anului am inițiat Proiecte de Hotărâri împreună cu echipa consilierilor PNL, 

precum și cu alți colegi consilieri locali, unele dintre acestea materilizându-se în Hotărâri de 

Consiliu, astfel: 

- HCL privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 209/2017 

pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al 

municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureş sprijină 

tinerii” şi a Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 198/2019 privind 

organizarea unei Competiţii de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivităţii 

şi Creşterea Capacităţii de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureş; 

- Hotărârea nr. 308 din data de 30.09.2021  privind modificarea şi completarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului local municipal nr. 223/3.12.2020 privind actualizarea componenței 

Comisiei de Circulație a Municipiului Târgu Mureș; 

- Hotărârea nr. 183 din data de 27.05.2021 - privind instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus”, 

acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu 

Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”, acordate elevilor care obţin media 

10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat (Inițiatori consilierii locali: 

viceprimar -  Győrgy Alexandru, Suciu Horaţiu, Voicu Bogdan Costin, Şarlea Horea Arthur, 

Tamási Zsolt-József, Berecki Sándor); 

- Hotărârea nr. 353 din data de 28.10.2021-  privind aprobarea Cererii de finanțare şi a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste râul 

Mureș”, propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”(  

Inițiatori consilierii locali: Horațiu Suciu, Bogdan Voicu, viceprimar - Győrgy Alexandru, 

Șarlea Horea); 

- Hotărârea nr. 307 din data de 30 septembrie 2021 - privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului local municipal nr. 10/2021 referitoare la aprobarea locaţiei în Piaţa 

Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” (Inițiatori consilierii locali: Horațiu 

Suciu, Bogdan Voicu, viceprimar - Győrgy Alexandru, Șarlea Horea); 
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- Proiectul de hotărâre privitor la instituirea Premiilor anuale „Excelsior”, acordate şefilor de 

promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu gimnazial din Târgu Mureş (Inițiatori 

consilierii locali: viceprimar - György Alexandru, dr. Suciu Horaţiu, dr. Voicu Bogdan Costin, 

Şarlea Horea Arthur, Tamási Zsolt-József, Berecki Sándor, Frunda Csenge Orsolya, 

Kelemen Atilla Márton); 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Premiilor anuale „Gaudeamus”, 

acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu 

Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”, acordate elevilor care obţin media 

10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat în anul şcolar 2021-2022 (Inițiatori 

consilierii locali: viceprimar - György Alexandru, dr. Suciu Horaţiu, dr. Voicu Bogdan Costin, 

Şarlea Horea Arthur, Tamási Zsolt-József, Berecki Sándor). 
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