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Gonsilier local Marilena Profiroiu

in anul 2013, activitatea mea in Consiliul local al municipiului Sf.Gheorghe

s-a desfdgurat pornind de la experienla gi exercifiul investiturii de consilier local

dobdndite Tn anul 2012, primul an al mandatului.Principalele mele preocupiri, au

fost gi in anul 2013 indeplinirea corectd gi responsabild a funcliei de pregedinte

al Comisiei pentru administrafie locali, juridici, ordine publicd, drepturile omului ,

legislalia muncii gi disciplind , participarea activd la lucrdrile Comisiei pentru

amenajarea teritoriului , urbanism, proteclia mediului 9i turism, precum 9i

reprezentarea intereselor economice . culturale, cetdlenegti ale celor care m-au

ales.

in plenul Consiliului local am participat la 9 gedinfe ordinare 9i la 8

gedi nle extraordinare.

f .in cadrul Comisiei pentru administralie localS, juridicd, ordine publicd,

drepturile omului , legislalia muncii gi disciplind al cdrei pregedinte am fost

investiti incd de la constituire, ne-am desfdgurat activitatea in 18 gedinfe.

intrucat activitatea din cadrul acestei comisii a fdcut obiectul unui raport separat ,

voi spicui in cele ce urmeazi cdteva elemente care constitue insugi

raportul meu de activitate in cadrul aceste comisii:



ln anul 2013 activitatea Comisiei s-a desf5gurat mai concentrat gi mai

aplicat decAt in anul precedent, fiind toli membrii depringi cu atribuliile pe care le

au gi fiind acomodali deja cu funclionarea aparatului administrativ 9i cu modul de

lucru al acestuia. Deosebirile de ordin politic s-au resimlit numai in cazurile in

care se punea in disculie neacordarea avizului unui proiect, majoritatea

UDMR,fiind de regulS inifiatoarea proiectului.

Ne-am confruntat gi Tn 2013 ca 9i in 2012 cam cu aceea$i problematicd a

cadrului legislativ uneori ambiguu , a contradicliilor dintre legea comund gi cea

administrativd sau fiscald. $i in 2013 s-au sesizat de cdtre comisie gregeli in

unele proiecte de hotdrdri 9i am recomandat indreptarea gi corectarea lor. Aga

cum apreciam in anul anterior, volumul mare de activitate , tehnoredactarea gi

personalul insuficient pot explica unele inconsecvenfe din proiectele de hotirdri.

Raportul de specialitate, fdri de care, in conformitate cu dispoziliile legii ,

nu se poate dezbate un proiect de hotirdre in Consiliul local, de multe ori

cuprinde informalii insuficiente iar opinia specialigtilor din cadrul aparatului

primiriei este aproape inexistentd. Precizez cd sunt compartimente din aparatul

de specialitate care intotdeuna intocmesc un raport documentat gi cuprinzdtor gi

alte compartimente care in loc de raport redacteazd o adresd de comunicare a

documentaliei cdtre Consiliul local. Degi am atras atenlia asupra necesitdfii

intocmirii documentate a rapoartelor gi in 2014 remarcim aceeagi stare de

lucruri, in unele cazuri. Dorim ca acest raport al Comisiei sd fie un cadru general

de apreciere gi evaluare a activitdlii proprii gi a problematicii cu care ne-am

confruntat, dar daci lucrurile vor persista in 2014, cu referire la rapoartele de

specialitate, in urmdtorul raport al comisiei vom nominaliza compartimentele de

specialitate care dau dovadi de superficialitate ?n realizarea indatoririlor

specifice.

Revenim la o problemi cuprinsi gi in raportul anterior al comisiei 9i

anume votul consilierilor pentru avizarea proiectelor . Dacd pentru anul 2012

apreciam cd votul in Comisia juridici este de cele mai multe ori politic, lucrurile s-

au atenuat in anul 2013. Faptul cd , pe parcursul anului 2012, ne-am cunoscut,

ne-am determinat exigentele , preocupdrile, prioritdlile a condus la o buni



colaborare intre toate formaliunile politice reprezentate in comisie.Astfel,

aproape inainte de fiecare gedinld de plen s-a intrunit Comisia pentru a relua

analiza acelor proiecte care n-au intrunit votul tuturor Tn cadrul gedinlei

desfdguratd anterior , reluare care se fdcea pe baza refacerii proictelor sau a

documentaliei. Astfel, toate proiectele prezentate in plen au avut avizul comisiei

juridice , chiar dacd unele au avut vot impotrivd din partea pregedintelui gi al unor

consilieri. Am recomnadat refacerea unor proiecte, documentalii, inserarea in

cuprinsul textului a unor preciziri , clarificdri. Plenul Consiliului local a adoptat

intotdeuna propunerile comisiei noastre.

Un alt aspect al activitSlii noastre l-a constituit propunerile gi iniliativele

cetdlenegti preum gi sesizirile referitoare la anumite aspecte privin activitatea

aparatului administrativ.Toate aceste comunicdri gi ludri de pozilie ale cetdlenilor

au fost atent analizate de cdtre comisie gi au fost luate in considerare la

optimizarea 9i completarea unor proiecte de hotirdri.Apreciem initiativele gi

ludrile de pozilie ale cetSlenilor care sunt binevenite 9i demonstrazd implicarea in

viala comunitdlii .

Activitatea comisiei juridice suporti imbunit5liri gi revizuiri ceea ce ne

determind ca pentru anul2014 si solicitdm compartimentelor de specialitate din

cadrul Primdriei si intocmescd rapoartele gi documentafiile specifice cu mai

mult profesionalism gicu mai multd strdduinfi , aga cum ardtam mai sus.

in continuare, recomanddm deasemeni ca serviciile gi compartimentele

de specialitate sd colaboreze intre ele Ia elaborarea proiectelor de hotir6ri gi Ia

elaborarea materialelor adiacente pentru cd am sesizat discordanle intre

materialele intocmite de cdtre acestea.

2.in cadrul Comisiei pentru amenajarea ter,itoriului , urbanism, proteclia

mediului gi turism am participat la 5 gedinle , mai puline decdt cele convocate,

din cauza orei la care se desfdgurau. $i Tn cadrul acestei comisii preocuparea

mea principald a fost analiza cadrului legislativ al proiectelor de hotir6re , astfel

cd , de reguld , intevenliile mele s-au structurat pe concluziile din comisia

juridicd.



3.Tn gedinfele de plen , ordinare sau extraordinare pe l6ngi intervenfiile de
ordin profesional am avut gi intervenlii legate de oprtunitatea proiectetor de
hotirdri precum 9i intervenlii legate de aspecte politice ale dezbaterilor
promovate de consilieri sau d-ul primar.

4.Ca giin anul precedent audienlele le-am programat la sediul pNL din Sf.

Gheorghe, conform unui program afigat pentru public. Degi organizate gi afigate,
de reguli audienlele le-am finut la sediul meu profesional, de ce]e mai multe ori
solicitan{ii actului notarial avdnd 9i cdte o"pricind" de competenfa consiliului local
sau a aparatului administrativ. Cele mai multe solulii le-am gdsit in textele de
lege sau din interven{ia la compartimentele de specialitate din cadrul primdriei.

Sf. Gheorghe la 03.02.2014 Marilena Profiroiu


