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RAPORT DE ACTIVITATE 

Al Comisiei pentru administrație locală, juruducă, ordine publică, drepturile omului, 

legistlația muncii și disciplină pe anul 2014. 

 

Considerații generale: Comisia pentru administralie locali, juridică, ordine publică, drepturile 

omului , legislația muncii și disciplină constituiți conform legii și Regulamentului de funcționare 

al comisiilor din cadrul Consiliului local al municipiului Sf.Gheorghe in cursul anului 2014 a 

suferit numeroase modificări ale componenței sale ca efect al unor demisii și decizii politice.  

 Astfel, președintele comisiai, d-na Profiroiu Marilena (PNL) a demisionat din Consiliul 

local, iar d-ul consilier Guruianu Mădălin-Doru a optat pentru desfășurarea activității în cadrul 

altei comisii. În începutul anului 2014 d-na Profiroiu Marilena a fost președintele comisiei, eu am 

devenit vicepreședinte și Vajna László a devenit secretar. După încetarea mandatului d-nei 

Profiroiu, eu am devenit președinte la comisie, d-l Vajna a rămas secretar și nu avem 

vicepreședinte. În locul lui d-ul Guruianu a devenit membru Joós Ștefan-Leontin (PSD), și locul 

d-nei Profiroiu a fost ocupat câtra Bote Corina (PNL). Astfel, în comisie aproape fiecare partid din 

Consiliul Local e reprezentat, numai PCM-ul nu are reprezentant.  

 Actuala componența precum și prezența consilierilor la cele 17 ședințe ale comisie la voi 

prezenta succint, în cele ce urmează: 

 Bote Corina, PNL – din 11 ședințe a participat la 4 (începutul anului n-a fost încă consilier 

local); 

 Czegő Zoltán – PPMT – 13 ședințe; 



 Debreczeni László – UDMR – 15 ședințe; 

 Guruianu Mădălin-Doru – PNL – 16 ședințe (a ultima ședință n-a mai făcut perte din 

comisie); 

 Joós Ștefan-Leontin – PSD – 1 ședințe din 1 (a devenit consilier în sfârșitul anului); 

 József Álmos – UDMR – 15 ședințe; 

 Vajna László – UDMR – 15 ședințe; 

 Zsigmond József – UDMR – 15 ședințe; 

 Pentru consilierii care și-au încetat activitatea in cadrul Consiliului local nu am mai 

prezentat situația prezenței la lucrările comisiei. Totuși, se cuvine să apreciem activitatea depusă 

de dumnealor, străduința și bunele intenții! Ca și în anul precedent și în conformitate cu 

Regulamentul, Comisia juridică, în activitatea sa are în competență analiza și avizarea tuturor 

proiectelor de hotarâre , indiferent de domeniul de reglementare precum și analiza propunerilor 

cetâțenești în legâtură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii. Ca urmare a acestei competențe 

generale, consilierii membri în Comisia juridica trebuie să analizeze anterior ședințelor de plen, în 

special cele ordinare, toate proiectele de hotărâre propuse pentru ordinea de zi a Consiliului local. 

local. Competenlele generale ale comisiei presupun o atentă parcurgere și analiză a tuturor 

proiectelor, rapoartelor de susținere și a materialelor întocmite în sprijinul inițiativelor 

administrației. Uneori în Comisia juridică activitatea este anevoioasă din cauza problematicii 

diverse pusă în discuție și din cauza volumului mare de activitate. Cu excepția unei consilier, 

ceilalți nu au studii juridice.  

 Un alt aspect al activității noastre l-a constituit propunerile și inițiativele cetățenești precum 

și sesizările referitoare la anumite aspecte privind activitatea aparatului administrativ. Toate aceste 

comunicări și luări de poziție ale cetățenilor au fost atent analizate de câtre comisie și au fost luate 

în considerare la optimizarea și completarea unor proiecte de hotărâri. Apreciem inițiativele și 

luările de poziție ale cetățenilor care sunt binevenite și demonstrază implicarea în viața 

comunității. 

 Cu câteva excepții, Secretaru municipiului Sf. Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde a participat 

la toate ședințele Comisiei juridice și a susținut proiectele supuse dezbaterii și a transmis 

compartimentelor de specialitate recomandările comisiei. Colaborarea cu d-na secretar și în anul 



2014 a fost deosebit de bună și eficientă. Multe ori directorii din cadrul instituțiior și societăților 

subordonate, directorri și specialiștii au fost invitați fie pentru lămuriri referitoare la proiecte 

dezbătute fie ca urmare a unor sesizări cetățenești. Uneori am organizat ședințe comune cu Comisia 

economică.  

 Mă bucur că am început să ținem ședințele în limba materna, cu ajutorul traducatorului 

asigurat de lege. Ne bucurăm că nu am fost nevoiți să discutăm este acela că nu au fost sesizări în 

ceea ce privește încălcarea drepturile omului, legistlația muncii sau disciplină.  

 Apreciez că atmosfera de lucru în cadul Comisiei a fost una corectă, bazată pe libera 

exprimare a opiniilor, dorința de a se respecta Legea și a furniza soluțua corectă, relațiile dintre 

membrii fiind de colaborare în spirit de respect reciproc, spre binele funcționării Comisiului, în 

slujba communității. 

 Am o singură recomandare, am observat mai multe probleme privind respectarea legi 

215/2001 referitoare de multilingvism, adică hotorârile nu sunt publicate și în limba maghiară. 

Sper că se rezolvă totul până anul viitor. 

 

Sfântu Gheorghe, la 10.03.2015      Președinte 

         Zsigmond József 

           


