
CONSILIET MUNICIPAL
SERBAN VALERIU

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

astfel:
Activitatea desfrguratd de mrne in calitate de consilier local s-a materiahzat

I . Am participat activ la 18 gedinfe ale consiliului local, 22 gedinfe ale
comisiei economice unde am qi calitate de vicepregedinte qi 12

cornisii la a doud comisie.
2.In cadrul gedinfelor am frcut propuneri legate de :

a. tnbunatafirea infrastructurii rutiere
b. Impulsionarea lucrdrilor laPia[a Mihai Ytteazu.
c. Preluarea stadionului mic Ai darea lui in folosinfd cabazd sportiv
d. Reabilitatea unui mic parc in fala primei qcoli romAnegti din

Sf.Gheorghe.
e. Reparea clSdirii fostii pogte din municipiu.
f. Amenaj area de parcdri, respectiv o parcare din spatele catedralei.
g. Analiza posibilit5fii preludrii de cdtre Consiliul Local a Casei de

Culturd.
in cadrul comisilor de specialitate economicd gi de amenajarea teritoriului

am participat la analize punctuale chiar la fala locului la soicietdfiile subordonate
SC.Gospodirie Comunald SA. $i SC. Multitrans SA. Unde amprezentatpropuneri
concrete legate de:

1. Infinlarea operatorului regional pentru aptr-canal.
2. Dotarea ci noi autobuze p€ntru modernizarea parcului gi reducerea

costurilor de reparagii.
De la data alegerilor locale gi p6nd la 3l decembrie 2008 am primit in

audienld un numdr de 8l persoane care au solicitat urmitoarele:
- asigurarea de locuinfe pentru tinere 9i mai ales familii tinere cu

1 - 2 copii.
- introducerea canallzdrjli gi refacerea strdzilor - str. I Mai, Cdnepei,

Bisericii, Cimpului.-
- gdsirea unui solufii juste pentru construc{iile de lingd foshrl patinoar.

Trebuie sd menfionez cd din propunerile 9i acfiunile intreprinse qi de mine
s-a realizat : reabilitatea paroului din fafa primei gcoli romdnegti cdt qi modernizarea
a parcdrilor din zona Simeria gi de ldngn fosta Centrala Termicd Mobila. - de
asemeni
s-a gdsit pi solufia de inhebuinlare a fostelor cenfrale termice.

In perioada raportat?i am avut 2 deplasdri in stdinitate: in Slovacia la



Kiralyhelmecz gi in Ungaria la Alson6na unde irm prezentat experienfa ca consilier
local qi judefean qi de unde dup[ revenire in consilul local am prezentat concluziile
acestor vizite.

Tot in aceastd perioadd am participat la Sibiu, la un curs de pregdtire pentru
alegii locali referitor la accesarea fondurilor Etropene, unde am condus grupul
jtrdefului care la testare a fost apreciat pozitiv $i urrneazd sd ne fie trimise gi atestatul
de participare la acest curs.

In luna Noiembrie 2008 am iniliat un proiect de hotarAre privind numirea
unor mandatari ca reprezentafi ai adundrii generale a Consiliului Local Municipal la
societatea SC. TEGA SA gi SC MULTITRANS SA , proiect pe care l-am retras
pentru amdnare, pentru a discuta mai amdnunlit cu cele doud societdfi li unneazd sd

propun in cursul trimestrului U2009, pentru dezbatere in consiliul local .

Mai menfionez cI am participatla rnanifestafiile organrzate, ca Ziua Armatei
I decembrie, zrua Nafional5 gi alte diverse acfiuni culturale si sportive organrzatein
municipiu.

Pentru viitor propun urmdtoarele:
l. Materialele pentru gedinfa sd fie puse la dispozifie din timp, a$a cum prevede

legea 21512001 gi regulamentul propriu de Consiliu Local.
2. Sd se asigure posibilitatea ca pentru fiecare comisie sI se asigure un spaliu

adecvat separat.
3. Sd se asigure organizarea a unor int6lniri cu cetSfenii oragului pe cartiere unde

se poatd participa gi consilierii locali.

15 ianuarie 2009.

nsilier Local,


