
Consilier Local: Serban Valeriu

RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2011

In cursul anului 2011, in calitate de consilier local al municipiului

Sf.Gheorghe, activitatea mea s-a desfa~urat in mai multe domenii.

Am participat la un numar de 25 de ~edinte ale Consiliului Local, respectiv:

- 11 ~edinte ordinare

- 14 ~edinte extraordinare

Ca membru in comisia economica ~i ca vicepre~edinte al acesteia, am

participat activ la 25 de ~edinte; iar ca membru in comisia de urbanism, am

participat la 14 ~edinte. Deasemenea am luat parte activ ~i la numeroase

~edinte ale C.U.A.T. privind analizarea unor proiecte.

AUlt in cadrul ~edintelor Consiliului Local, cat ~i in ~edintele comisiei,

am prezentat propuneri in legatura cu:

a) Dezvoltarea serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare in mun.

Sf.Gheorghe; dar ~i situatia stadiului proiectului legat de "Extinderea ~i

modernizarea serviciului de apa ~i canalizare", finantat din fonduri europene

de coeziune;

b) Analize ~i propuneri cu privire la achizitionarea unor imobile (precum cele

din statiunea Suga~ Bai), terenuri, dar ~i valorificarea unor active prin

vanzare catre terti;

c) Modernizarea strazilor ~i realizarea de parcari in cartierele de locuit;

d) Imbunatatirea activitatii Politiei Locale, in cadrul comisiei locale de ordine

publica, a carui membru am fost desemnat de catre Consiliul Local.

Am participat la verificarea unor lucrari de investitii sau reparatii in

Piata Mihai Viteazul, Cartierul Ciucului ~i zona garii.
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Am continuat discutiile cu medicii de familie, pentru vanzarea d3tre

ace~tia a cabinetelor medicale, discutii nefinalizate, medicii nefiind de acord

cu pretul de vanzare evaluat.

In calitate de membru in consiliile de administratie ale Grupului Scolar

"Constantin Brancu~i" ~i TEGA S.A., am propus masuri legate de

imbunatatirea activitatii privind selectarea mai mare a rezidurilor menajere,

respectiv dotarea ~colii cu mijloacele necesare.

In cadrul discutiilor cu cetatenii, am avut intalniri cu ace~tia in zona

Piata Mihai Viteazul, cetatenii exprimandu-~i multumirea pentru modul cum

evolueaza lucrarile.

In zona Simeria, piata de legume ~i fructe s-a reamenajat, insa s-a

propus ~i amenajarea unei parcari vis-a-vis de piata, unde in prezent, este

ozona cu gropi ~i noroi.

Deasemenea, am primit mai multe solicitari pentru reparatia pasarelei

peste raul Olt, insa cu toate interventiile mele, nu s-a reu~it solutionarea.

In cursul anului 2011, au fost in audienta un numar de 54 de

persoane, acestea ridicand urmatoarele probleme:

1. Verificarea activitatii unor asociatii de locatari, mai ales la cele unde sunt

inregistrate restante la furnizorii de servicii;

2. Reglementarea circulatiei pe unele strazi recent modernizate: strada

Bisericii, strada Korosi Csama Sandor, intersectia strazii Ciucului cu B-dul

Grigore Balan;

3. Amenajarea unor statii de autobuz;

4. Reglementarea circulatiei carutelor, dar ~i problema cainilor fara stapani

~i a unor animale (porci), care Yin din cartierul Orko in zonele de locuit.

5. Imbunatatirea circulatiei pietonale ~i realizarea unor trotuare in zona de

Nord a municipiului;

6. Reparatia placajului ~i a treptelor de la statuia Osta~ului Roman, dar ~i

reamenajarea parcarii din spatele acestei statui.

In calitate de consilier, am reprezentat Consiliul Local la zilele



3

importante ~i am luat parte la depuneri de coroane (Ziua Nationala a

Romaniei, Ziua Armatei Romane, 8 Septembrie - Ziua eliberarii ora~ului de

d3tre Armata Romana).

Deasemenea, am participat la diverse actiuni pe teme legate de

dezvoltarea economica a ora~ului; pe tema autonomiei - pretinsa de

comunitatea maghiara; inmanarea unor premii "pro-urbe" ~i a diplomelor de

onoare pentru premiantii de la Grupul Scolar "Constantin Brancu~i".

Pe viitor, propun urmatoarele:

1. Asigurarea fondurilor pentru reparatiile urgente la Colegiul National Mihai

Viteazul, In valoare de aproximativ 1.500.000 lei;

2. Imbunatatirea activitatii Politiei Locale ~i a comisiei de ordine publica, care

sa tina trimestrial analize;

3. Continuarea demersurilor pentru achizitionarea Hotelului Bodoc;

4. Organizarea activitatii in statiunea Suga~ Bai prin concesionarea serviciului,

prin licitatie publica.

In conformitate cu prevederile legale, audientele se tin la sediul

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV", strada Banki Donath,

nr.27; zilnic Intre orele: 11QQ- 13.00

Sf. Gheorghe, 31.01.2012


