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de activitate at Comisiei pentru administratie locali. iuridici" ordine

publici. drepturile omului . leqislafia muncii si disciplind

Pe anul 2013

Considerafii senerale.Comisia pentru administralie locali, juridici,

ordine publicd, drepturile omului , legislalia muncii gi disciplind constituiti

conform legii gi Regulamentului de funclionare al comisiilor din cadrul Consiliului

local al municipiului Sf.Gheorghe in cursul anului 2013 a suferit numeroase

modificdri ale componenlei sale ca efect al unor demisii gi decizii politice.

Astfel, vicepregedintele comisiei, d-na Aczel Kata gi d-ul ing. Mild Zoltan

au demisionat din Consiliul local iar d-ul consilier Kelemen Szilard-Peter a optat

pentru desfdgurarea activitdfii Tn cadrul altei comisii. Facem aceste preciziri

referitoare la modificirile din componenfa comisiei pentru a sublinia faptul ca

vicepregedintele , jurist de profesie gi d-ul Kelemen Szilard-Peter , deasemeni

jurist precum gi d-ul ing. Mild Zoltan, specialist in legislalie urbanisticd ne-au

privat de contribulia dumnealor la activitatea comisiei. Actuala componenla

precum gi prezenla consilierilor la cele 21 gedinle ale comisiei le voi prezenta,

succint, in cele ce urmeazi:

-Czego Zoltan, PPMT - 18 participari;

- Debrezceni Laszlo ,UDMR- 19 gedinfe;

- Guruianu Maddlin-Doru,PNL -21 gedinle

- Kelemen Szilard-Peter , UDMR, - 15 gedinle



-Jozsef Almos,UDMR, -6 gedin!e;

-Profiroiu Marilena, PNL, -18 gedin!e;

-Vajna Laszlo, UDMR- 3 gedinle;

-Zsigmond Jozsef, UDMR, 4 gedinfe.

Pentru consilierii care gi-au incetat activitatea in cadrul Consiliului local

nu am mai prezentat situalia prezenlei la lucrdrile comisiei. Totugi, se cuvine sd

apreciem activitatea depusi de dumnealor, strdduinla 9i bunele intenfii!

Ca gi in anul precedent gi Tn conformitate cu Regulamentul, Comisia

juridici, in activitatea sa are in competenld analiza 9i avizarea tuturor proiectelor

de hotarfire , indiferent de domeniul de reglementare precum 9i analiza

propunerilor cetilenegti in legdturd cu proiectele de hotdr6ri supuse

dezbaterii.Ca urmare a acestei competenle generale, consilierii membri in

Comisia juridica trebuie si analizeze anterior gedinfelor de plen , in speial cele

ordinare,toate proiectele de hotirAre propuse pentru ordinea de zi a Consiliului

local.Competenlele generale ale comisiei presupun o atenti parcurgere 9i

analizd a tuturor proiectelor, rapoartelor de suslinere gi a materialelor intocmite

in sprijinul inifiativelor administraliei. Uneori in Comisia juridicd activitatea este

anevoioasi din cauza problematicii diverse pusd in disculie 9i din cauza

volumului mare de activitate. Cu exceplia a doi consilieri , pregedintele 9i ,

actualmente, vicepregedintele , ceilalli consilieri nu au studii juridice.Aceastd

stare de fapt genereazd uneori constatiri de genul" in Comisia juridici disculiile

sunt prea tehniciste gi se petrec Tntre pregedinte gi d-na secretar."Aceastd

constatare a nuni coleg profesor este intemeiatd dar Comisia trebuie sd facd o

analizd a legalitSlii, a incadrdrii proectelor in temeiurile de drept 9i sd analizeze

gi propunerile cetdfenegti.De aici rezultd tehnicismul lucrdrilor, chiar dacd avem

in vedere 9i oportunitatea proiectelor , totugi preocuparea principald este

legalitatea, lisdnd alte considerente pentru dezbaterile din plen.

Desfisurarea activiti$i. in anul 2013 activitatea Comisiei s-a desfigurat

mai concentrat gi mai aplicat decdt in anul precedent, fiind toti membrii depringi

cu atribuliile pe care le au gi fiind acomodafi deja cu funclionarea aparatului



administrativ gi 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 reguld iniliatoarea proiectului.

Ne-am confruntat gi in 2013 ca 9i in 2012 cam cu aceeagi problematicd a

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

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

unele proiecte de hotir6ri 9i am recomandat indreptarea gi corectarea lor. Aga

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

personalul insuficient pot explica unele inconsecvente din proiectele de hotdr6ri.

Raportul de specialitate, firi de care, Tn conformitate cu dispoziliile legii ,

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

cuprinde informatii insuficiente iar opinia specialigtilor din cadrul aparatului

primdriei este aproape inexistentS. Precizez cd sunt compartimente din aparatul

de specialitate care Tntotdeuna intocmesc un raport documentat gi cuprinzdtor gi

alte compartimente care in loc de raport redacteazi o adresi de comunicare a

documentaliei cdtre Consiliul local. Degi am atras atentia asupra necesitdlii

intocmirii documentate a rapoartelor 9i in 2014 remarcim aceeagi stare de

lucruri, in unele cazuri. Dorim ca acest raportal Comisiei sdfie un cadru general

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

confruntat, dar dacd lucrurile vor persista Tn 2014, cu referire la rapoartele de

specialitate, in urmitorul raport al comisiei vom nominaliza compartimentele de

specialitate care dau dovadd de superficialitate in realizarea indatoririlor

specifice.

Revenim la o problemd cuprinsd gi in raportul anterior al comisiei gi

anume votul consilierilor pentru avizarea proiectelor . Dacd pentru anul 2012

apreciam cd votulin Comisia juridica 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, prioritdtile a condus la o buni

colaborare intre toate formaliunile politice reprezentate in comisie.Astfel,



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

analiza acelor proiecte care n-au intrunit votul tuturor in cadrul gedinfei

desf5guratd anterior , reluare care se fdcea pe baza refacerii proictelor sau a

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

juridice , chiar daci unele au avut vot impotrivi din partea pregedintelui gi al unor

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

cuprinsul textului a unor precizdri , clarificiri. Plenul Consiliului local a adoptat

intotdeuna propunerile comisiei noastre.

Un alt aspect al activitilii noastre l-a constituit propunerile gi inifiativele

cetdlenegti preum 9i sesizirile referitoare la anumite aspecte privin activitatea

aparatului administrativ.Toate aceste comuniciri gi ludri de pozilie ale cetdfenilor

au fost atent analizale de cdtre comisie 9i au fost luate in considerare la

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

ludrile de pozilie ale cetdlenilor care sunt binevenite gi demonstrazi implicarea in

viafa comunitalii .

Colaborarea cu aparatul de specialitate al Primiriei Sf.Gheorqhe.

Cu c6teva exceplii, Secretarul municipiului Sf. Gheorghe , d-na Kulcsar

Tunde a participat la toate gedin[ele Comisiei juridice 9i a sus[inut proiectele

supuse dezbaterii gi a transmis compartimentelor de specialitate recomandirile

comisiei.Colaborarea cu d-na secretar 9i in anul 2013 a fost deosebit de bund gi

eficientd.

Deasemeni, d-na director Veress lldiko gi d-na Morar Edit , gefd de

serviciu au fost adesea invitate Ia e gedinfele comisiei, precum gi directorii din

cadrul instituliilor gi societSfilor subordonate , directorul Poliliei locale gi al[i

specialigti din cadrul aparatului de specialitate al Primiriei. Directorii gi specialigtii

au fost invitali fie pentru ldmuriri referitoare la proiectele dezbdtute fie ca urmare

a unor sesizdri cetdlenegti.



Nu in ultimul r6nd, amintim faptul cd gi d-nul primar Antal Arpad-Andras a

participat in cursul anului 2013 la o gedinli a comisiei juridice , fapt ce ne-a

onorat gi ne-a dovedit utilitatea giinsemnitatea activitdtii noastre.

Recomandiri.

Activitatea comisiei juridice suportd imbundtdliri gi revizuiri ceea ce ne

determind ca pentru anul2014 si solicitim compartimentelor de specialitate din

cadrul Primiriei sd intocmesci rapoartele gi documentaliile specifice cu mai

mult profesionalism gicu mai multd striduinld , a$a cum ardtam mai sus.

in continuare, recomandim deasemeni ca serviciile gi compartimentele

de specialitate sd colaboreze intre ele la elaborarea proiectelor de hotirdri 9i la

elaborarea materialelor adiacente pentru ci am sesizat discordanfe intre

materialele intocmite de citre acestea.

SfTntu Gheorghe, la O3.02.2O1 4 Pregedinte


