
Raport activ 2010

Consiliul Local al Mun. stantu Gheorghe judo Covasna

Coosilier local Col (rl, iog. Ivan Niculae

In temeiul art.51 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica

locala,republicata, cu modificarile ~icompletarile ulterioare, prezint

RAPORTUL
privind activitatea desra~urata in anul 2011.

1. In anul 2011, am participat la toate §edintele ordinare ( 11) , precum ~i la
majoritatea celor extraordinare, (in total 13 din 15), atat ale plenului consiliului, cat ~iale
Comisiilor de specialitate - juridica ( 29 din 32 ~edin~e)§i tineret §i sport ( 13 din 23
§edinte) - din care fac parte. Absentele au fost motivate. In calitate de pre§edinte al
Comisiei pentru Administrap.a publica locaIa, juridica,ordine publica, drepturile omului,
legislap.amuncii ~idisciplina i-am condus lucrarile pe parcursul intregului an 2011.

Am avut multe interven\ii, practic la fiecare din ~edintele la care am participat,
iar multe dintre propunerile facute au fast insu§ite §i s-au regasit in documentele finale.
Pentru aceasta am racut deplasari la fata locului,( inclusiv in Chilieni, Co§eni, ~uga~-Bai,
Campul Frumos, in piete, ) am studiat documente, am discutat cu cei interesati, astfel
incat sa dispun de informap.i cat mai complete §i argumente cat mai temeinice in
momentul punerii subiectului in discutie.

2. Am depus ~i8 (opt) proiecte de Hotarare, dupa cum urmeaza :

a.Nt. 20 din 30 ianuarie 2011 PROPUNERI referitoare la
elaborarea Proiectului de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul
2011

b. Nr. 21 din 15 martie 2011 INVITATIE ca delegati ai comunei infratite,
Saint Georges sur Cher sa participe la manifestarile ce se vor organiza, cu ocazia zilelor
ora§ului ( Zilele " Sfantu Gheorghe'')

c. Nt. 23 din 8 iulie 2011 EXPUNERE DE MOTIVE pentru modifiearea ~i
completarea HCL nr.369/2010 privind stationarea §i parearea autovehieulelor eu masa
totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfantu
Gheorghe, eompletata §imodifieata prin HCL 138/2011

d. Nt. 24 din 26 iulie 2011 EXPUNERE DE MOTIVE la Proieetul de
Hotarare privind aeordarea " Diplomei de aur" §ia unui premiu, in bani, euplurilor
domiciliate in Sf.Gheorghe care au implinit 50 de ani de cisatorie neintrerupta.
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e. Nr. 25 din 2 august 2011EXPUNERE DE MOTIVE la Proiectul de
Hotarare privind acordarea de teren, in Co~eni, celor care doresc sa-~iconstruiasca
locuinte.

f.Nr. 26 din 9 august 2011EXPUNERE DE MOTIVE la Proiectul de
Hotarare privind completarea Regulamentului de Organizare ~iFunqionare a Consiliului
Local, aprobat prin HCL nr.17 din 27 ianuarie 2011

g. Nr. 27 din 4 octombrie 2011EXPUNERE DE MOTIVE la Proiectul de
Hotarare privind completarea organigramei

h. Nt. 30 din 9 decembrie 2011EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de
hotarare privind evaluarea secretarului municipiului (pus In discupe p materializat prin HCL )

i, Nr. 33 din 20 decembrie 2011EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul
de hotarare privind corectarea ~iREVOCAREA HCL nr.302/2011, privind
reprezentarea Consiliului local al mun. Sf.Gheorghe

In aceea~iperioada s-a finalizat ~inoul regulament de Organizare ~iFuncponare
(ROF) al Consiliului local, pentru care am avut initiative legislative la 13 oct. 2010 ~i
29 dec. 2010

Nu am reu~it sa determin nici in acest an punerea in discupe a:
-. Propuneri la Proiectul de Hotarare privind modificarea HCL 101 din 2002

privind normele de buna gospodarire pe teritoriul mun. Sf.Gheorghe, ( 23 martie
2009) acceptate in parte, iar 0 parte a~teapta de a fi puse in discupe.

-. Proiect de hotarare privind unele masuri de curatenie pe domeniul public, (22
sept. 2009) , care inca nu a fost pus in dezbaterea Consiliului.

-. Proiectul de hotarare privind folosirea echipamentului de protectie de catre
bicicli~ti~iroleri. (la 6. 10. 2009) care inca nu a fost pus in dezbaterea Consiliului.

Pentru faptul ca , de~i am insistat de nenumarate ori , inclusiv in plenul
Consiliului, nu mi s-a respectat dreptul de a se pune in discupa Consiliului inipativele
legislative, precum ~iobiec¢e privind legalitatea unor documente emise de consiliu, am
fost obligat sa rna adresez Prefectului pentru a exercita controlul de legalitate in 4 cazuri,
dintre care pentru un caz m-am adresat instantei de contencios ( dosar aflat pe rol la
Curtea de apel Bra~ov), intr-un caz s-a recomandat Consiliului revocarea HCL 302/2011
( nefinalizat la data redactarii prezentului), intr-un caz s-a considerat ca am dreptate
( nerespectarea pa~ilor procedurali in vanzarea unor terenuri) dar Iara a se influenta
hotarator vointa Hotaram, iar intr-un caz s-a invocat Legea speciala ( in cazul intabularii
unor terenuri ce au aparpnut statului) data anterior temeiului legal invocat ca fiind cel ce
putea presupune ilegalitatea.

Cu mai multa insistenta din partea mea ~i colaborare cu facpunile din Consiliu
doresc sa ajungem acolo ca Secretarul municipiului sa respecte Legea 215/2001 ~i sa
asigure, in tennen rezonabil, asistenta de specialitate pentru redactarea finaia, de altfel
cuprinse in lege ~i in ROF , iar apoi sa fie incluse in Ordinea de zi pt. dezbaterea in
Consiliu.
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3. a. Am primit in audienta 41 persoane ( art. 51, alin.3 din L.215/2001). Dintre
problemele ridicate menp.onez un numar de 10 pers. care au sesizat probleme de
disconfort comunitar ( 6 despre dinii comunitari §i de apartament), 6 probIeme de
circulap.e auto ~ipietonaIa, 3 probIeme de ordine publica, 5 persoane rni s-au adresat cu
probleme de urbanism, 14 au sesizat probleme personale ( locuinte sociale, servicii,
probleme familiale,etc), iar restul probIeme diverse. Am clasificat aceste probleme dupa
ce am selectat problema principala, dar de cele mai multe ori ele au fost combinate.( au
vizat mai multe probIeme)

b. Am fost interpelat de cel putin 50 persoane, mai mult sau mai putin cunoscute
mie, care au ridicat probleme legate de circulapa rutiera ~ipietonaIa (trotuarele din zona
centrala), lucrari edilitare ~i refacerea carosabilului in urma unor lucran , ( str. Lazar
Mihaly b1.63,str. OItului b1.28,6,7,str. Borviz, etc)

c. Toate aceste probIeme Ie-am prezentat in pIenul Consiliului sau celor
responsabili, dupa caz i-am indrumat spre institup.i1e ( persoanele) responsabile sau
competente material a rezolva problema fiecaruia.

4. Am participat la lucrarile unor Cornisii de specialitate ale Consiliului Local,

5. Am desta~urat activitati de la om la om pentru a cunoa§te problemele
cetatenilor, pentru indreptarea unor probleme de ambient, de confort civic, de buna ~i
reciproc respectata convietuire, ~.a.Am organizat inci1niri cu cetatenii, la Piata Centrala,
Simeria Veche, zona Snack Bar, pe str.Tigaretei, pe str. Oltului, la sediul PNL, de unde
provin ca ~i Consilier local, sau incilniri spontane in piata, pe strada, cu ocazia altor
activitap., etc. ProbIemele despre care am considerat ca au prezentat interes pentru
serviciul comunitatii Ie-am exploatat in sensul celor aratate la punctele anterioare.

6. Am participat la activitap.1epentru care am fost solicitat in calitatea mea de
consilier local. (de ex: manifestarile culturale, comemorative, sau de alta natura
organizate pe raza municipiului, inclusiv depunerea de coroane, §.a.)

Cu regret arat ca din motive imputabile Administratiei ora§ului la manifestarile
ocazionate de " Zilele Sf.Gheorghe", de~i am insistat nu au fost invitate delegatii din
toate 10calitap.1einfrap.te, ca de ex. Sf.Gheorghe delta, Saint Georges sur Cher,
Novorosiisk, Suedia, Izrael.

Consilier,

Sf.Gheorghe -CV-RO

28 ianuarie 2012
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Consiliul Local al Mun. Siantu Gheorghe judo Covasna

Consilier local Col ( r ), ing. Ivan Nicolae

in temeiul art.50 alin. 2, din Legea nr. 393/2004, privind Statutul ale~ilor loeali, eu

modifiearile ~ieompletarile ulterioare, prezint PROGRAMUL

a. Audiente : in fieeare ultima maJ1i din luna, ineepand cu ora 16, la sediul

filialei PNL din Sf.Gheorghe, str. 1 Deeembrie 1918, nr. 39

b. IntaIniri cu cetatenii:

- 24 martie, orele 11 in zona eentrala

- 24 mai , orele 11, in P-~ Mihai Viteazu

Sf.Gheorghe

6 febr. 2012


