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Activitatea mea de consiler local a inceput la data de22 iunie 2012 cAnd

s-a constituit Consiliul Local Sf?ntu Gheorghe gi s-a desfdgurat , conform legii , in

plenul consilului gi in cele doud comisii de specialitate al cdror membru sunt:

Comisia pentru administralie locald, juridicd, ordine publicd, drepturile omului ,

legisla!ia muncii gi disciplind 9i in Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectia mediului gi turism

in plenul Consiliului local am participat la 5 gedin(e ordinare gi la 6

gedinfe extraordinare.

1. lmediat dupd constituirea Comisiei juridice am fost aleasd de cdtre

colegii mei in onoranta func{ie de pregedinte . Aceastd comisie s-a intrunit , in

cursul anului 2012 , in 6 gedin{e in care a avZat sau a indrumat spre

completare toate proiectele de hotarAri propuse pentru dezbatere in gedinlele

ordinare ale Consiliului local.
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Activitateamea,cdtgiactivitateaintregiicomisiijuridice's-aaxatpe

verfifcarea proiectelor de hotirari cu privire la legalitatea acestora 9i incadrarea

corectd in temeiurile de drePt '

In situa{ia in care s-au sesizat contradicliile intre proiectul de hotdrdre 9i

referatul cu anexele de specialitate am recomandat verificarea acestora 9i

punerea de acord a acestor documente. Astfel, proiectele de hotdrAre respinse

la avizare in comisia juridicd din cauza unor astfel de neconcordanle a fost

ulterior indreptate de cdtre compartimentele de specialitate prin refacerea

documentelor de prezentare iar in termen util, comisia a putut emite avizul

pozitiv.

Aproape la toate gedin{ele comisiei juridice a fost invitatd' d-na Kulcsar

Tunde , secretar al municipiului , care a sus{inut proiectele supuse analizei 9i

avizdrii,a dat explicaliile necesare 9i a transmis compartimentelor de specialitate

recomanddrilor noastre.

De asemeni la Comisia juridica a fost invitatd gi d-na Arhitect gef impreund

cu directorul Poliliei locale in vederea ldmuririi competentelor fiecdrui

compartiment din subordine in materie de urbanism , ca urmare a unei sesizdri

primite din partea unei institu{ii'

$i d-na Morar Edit , gefd de serviciu ,a fost invitatd la o gedinla , tot ca

urmareauneisesizdrireferitoarelaocereredepusddeuncetdlean.

o analizd mai detaliati a activitd{ii acestei comisii se afld in Raportul de

activitate pe anul 2012 al acesteia'

in cadrul plenului Consiliului local am intervenit ori de cAte ori am

considerat necesar a prezenta un punct de vedere referitor la legalitatea 9i

temeiurilejuridicealeproiectelordehotdrdresupuseadoptdrii'alecontractelor

sau conventiilor in care municipiul urma si fie parte ' mai ales atunci cand

dezbaterileaveaulocincadrulgedintelorextraordinaresauatuncicAndaveam

altd opinie decAt avizul dat , prin vot' in Comisia juridicd'



2' Din cele 6 gedinfe ale Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, proteclia mediului gi turism am participat in cursul anului 2012 la S

dintre acestea .

[n cadrul acestei comisii preocuparea mea principald a fost analiza 9l
verficarea respectdrii dispozitiilor legale in materie de urbanism gi amenajarea
teritoriului , in materie de cadastru 9i publicitate imobiliard precum gi respectarea
normelor imperative ce reglementeazd domeniul public Ai privat al municipiului.

Totodatd , Tn cadrul acsetei comisii, am analizat modul de solulionare a
cererilor gi solicitdrilor cetdfenilor 9i ale persoanelor juridice.

3' Audientele le-am organizat la sediul PNL Sf. Gheorghe, partid al cdrui
membru sunt 9i pe listele ciruia am candidat pentru Consiliul local, conform unui
program fdcut public.

Dacd la sediul partidului nu prea am inregistrat cereri , in schimb la sediul
profesional unde imi desfigor activitatea , aproape siptdmAnal am avut solicitdri
sau sesiziri de competenta Consiliului local sau a aparatului de specialitate al
Primdriei. Cele mai multe solicitdri au constat in verificarea stadiului de rezolvare
al unor cereri , de cele mai multe ori solu{ionate deja. Cererile nesolu{ionate le-
am prezentat in cadrul gedinlelor Consiliului local spre solutionarea lor
corespunzdtoare.

Sf?ntu Gheorghe , la 20 ianuarie 2013 Consilier local

Marilepp Profiroiulri'
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