Raport de activitate
Ianuarie - Decembrie 2010

Subsemnatul Muresan Ionel Ovidiu, consilier local ales din iunie
2008 pe lista PSD in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea
depun urmatorul raport de activitate pe anul 2010:
Forma de activitate:
1. In plenul Consiliului Local
2. In comisia de specialitate
3. Alte comisii
4. Intalniri cu cetatenii Municipiului Oradea
1. In plenul consiliul localAm participat

la 21 de sedinte ordinare si extraodinare ale

Consiliului Local al municipiului Oradea, am luat cuvantul de 30 de
ori pe diverse proiecte de hotarare care au fost supuse dezbaterii
consiliului local, am interpelat pe diferite probleme de 20 de ori
executivul. Am initiat impreuna cu colegii din grupul PSD un proiect
de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 448/2010
privind aprobarea regulamentului de atribuire/licitatie a locurilor de
parcare pentru folosinta, in parcarile de domiciliu din municipiul
Oradea.

2.In comisia de specialitate
In cadrul Comisia pentru prognoză şi programe de dezvoltare
economică, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat al municipiului am participat la toate şedinţele acestei
comisii în cadrul căreia au fost dezbatute un număr de 893 proiecte de
hotărâri. In cadrul acestei comisii am solicitat la Proiectul de hotărâre
şi raport de specialitate privind aprobarea bugetului consolidat de
venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2010 cuprinderea
in bugetul municipiului a sumele aferente acordării tichetelor cadou
pentru personalul nedidactic din învăţământ. Am solicitat rezolvarea
situaţiei intersecţiei str. C-tin Noica cu Ciheiului şi Nufărului (reglare
semafor sau realizarea unei giraţii acolo)si am propus discutarea în
comisia circulaţie a acestei intersecţii. La Proiectul de hotărâre şi
raport de specialitate pentru aprobarea Documentaţiei de Atribuire
privind proiectul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare
urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028, în
scopul conformării la legislaţia de mediul şi creşterii eficienţei
energetice” am solicitat alaturi de colegii din comisie anexarea
modelului de contract. La materialul privind aprobarea tarifului de
facturare a energiei termice aplicat populaţiei , am cerut in numele
Grupului de consilieri PSD ca lipsa subventiei sa fie preluata de
catre bugetul local si nu am fost de acord ca populaţia municipiului
Oradea să suporte lipsa subvenţiei de la nivel central a preţului
energiei termice..

3.Alte comisii:
In calitate de membru al Comisiei de negociere al terenurilor aflate in
proprietatea Municipiului Oradea am participat la 3 sedinte in cadrul
carora s-au discutat urmatoarele materiale:
NR.CRT.
1
2
3
4

DATA
SEDINTEI
12.03.2010
13.04.2010
12.03.2010
26.03.2010

OBIECTUL VANZARII
VANZARE TEREN STR. PODGORIA 158 MP
VANZARE TEREN STR. PODGORIA 158 MP
VANZARE TEREN STR. PODGORIA 190 MP
VANZARE TEREN STR. CLUJULUI 153 MP

4.Intalniri cu cetatenii
In cadrul audientelor acordate la sediul PSD Oradea, in fiecare marti
intre orele 16-18, precum si in cadrul intalnirilor pe care le-am avut in
cartierele municipiului Oradea. Dintre problemele sesizate de acestia
si pe care m-ai apoi le-am supus atentiei executivului as dori sa
amintesc: Pretul gigacaloriei in Municipiul Oradea, taxele mari pentru
parcarea in municipiu, lipsa retelelor de apa si canalizare in unele zone
ale orasului , fluidizarea traficului in intersectia Nufarului cu C. Noica,
amemajarea parcarilor si spatiilor verzi din zona Bernard Shaw.
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