Raport de activitate
Ianuarie- Decembrie 2011

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:

Forma de activitate:
1. In plenul Consiliului Local si in comisia de specialitate
2. Alte comisii
3. Intalniri cu cetatenii municipiului Oradea

1. In plenul consiliul local si in comisia de specialitate

Am participat la toate cele

23 de sedinte ordinare si extraodinare ale

Consiliului Local al municipiului Oradea, în cadrul cărora au fost dezbatute
857 proiecte de hotărâri. Am luat cuvantul de 20 de ori pe diverse proiecte de
hotarare care au fost supuse dezbaterii consiliului local si am interpelat pe
diferite probleme executivul.
Sunt membru al Comisiei pentru prognoză şi programe de dezvoltare
economică, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi
privat al municipiului Oradea.
In sedinta din 09.02.2011 am solicitat amenajarea unui loc de joaca pentru
copii în zona str. B. Shaw – Tr. Lalescu – Cosminului.
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In sedinta din 23.02.2011 am solicitat impreuna cu colegii din grupul PSD
retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea
acordului de parteneriat încheiat între ASCO şi Asociaţia Religioasă Biserica
Credinţei Oradea.
In sedinta din 31.03.2011 la Proiectul de hotărâre privind modificarea
listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale SA pe anul 2011 am
propus ca achizitionarea celor două maşini să se facă prin Programul
Rabla.

3.Alte comisii
Sunt membru in Comisia municipala de Monitorizare a Achizitiilor
publice. Pe parcursul anului trecut aceasta comisie s-a intrunit s-a intrunit de
41 de ori in sedinte de lucru, avand ca obiect aprobarea notelor justificative
privind stabilirea criteriilor de calificare in cadrul unor proceduri de achiztie
publica de produse, lucrari sau servicii atat pentru Primaria municpiului
Oradea, cat si pentru institutiile subordonate Consiliului Local precum:
Administratia Imobiliara Oradea, Administratia Sociala Comunitara Oradea,
Centrul de Ingrijire de Zi Oradea, S.C. Oradea Transport Local SA, Compania
de Apa Oradea, note avizate, in general, in mod favorabil sau cu unele
obiectiuni privitoare la anumite criterii de calificare precum cele privind
capacitatea economico-financiara sau cele referitoare la standardele de
calitate. In unele cazuri s-a solicitat refacerea caietului de sarcini, urmand ca
nota justificativa aferenta achizitiei respective sa fie supusa aprobarii cu
ocazia unei sedinte ulterioare.
Mai sunt membru in comisia de negociere a terenurilor aflate in
proprietatea municipiului Oradea. Aceasta comisie s-a intrunit de sase ori pe
parcursul anului trecut.
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NR.CR
T.

DATA

OBIECTUL VANZARII

SEDINTEI
1

18.03.2011

NEGOCIERE DIRECTA VANZARE TEREN STR.
MILCOVULUI 10A – S.C. HIRAM SERVICE S.R.L.

2

18.03.2011

NEGOCIERE DIRECTA VANZARE TEREN STR.
IZVORULUI NR. 45B – MUNTEANU COSMIN

3

18.03.2011

NEGOCIERE DIRECTA VANZARE TEREN STR.
CALEA ARADULUI 73 – S.C. CRISTAL APEX S.R.L.
(33 MP)

4

18.03.2011

NEGOCIERE DIRECTA VANZARE TEREN STR.
CALEA ARADULUI 73 – S.C. CRISTAL APEX S.R.L.
(29 MP)

5

21.07.2011

NEGOCIERE DIRECTA VANZARE TEREN STR.
NUFARULUI FN - S.C. MC DONALDS S.R.L.

6

31.10.2011

VÂNZAREA SUPRAFEŢEI DE 2002 MP TEREN
IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 5146 ÎNSCRIS
ÎN CF CONVERTIT 152933 ORADEA, SITUAT IN
ORADEA, STR. FABRICILOR

4.Intalniri cu cetatenii Municipiului Oradea
Intalnirile cu cetatenii reprezinta o parte importanta a activitatii mele de
consilier, acestea s-au desfasurat atat la sediul partidului, pe parcursul
audientelor pe care le tin in fiecare marti intre orele 16-18 cat si in cartierele
municipilui Oradea in cadrul unor intalnire organizate. Sunt membru al
Coalitiei Rogerius initiata de catre Pro Democratia. In aceasta calitate am adus
in fata executivului nemultumirile exprimate de locuitorii din zona fata de
proiectul privind reamenajarea Pietei Rogerius, dificultatile pe care le
intampina asociatiile de proprietari in relatia cu operatorii de utilitati.Ca
urmare a numarul mare de accidente care s-au intamplat in intersectia Str.
Moldovei cu Lacul Rosu am cerut directiei tehnice sa reanalizeze modalitate
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de circulatie in intersesctie si sa faca modificarile necesare pentru a preveni pe
viitor alte accidente-lucru care sa si intamplat.La cererea cetatenilor am solitat
executivului

amenajarea

de

locuri

de

parcare

in

zona

strazilor

Transilvaniei,B.Shaw. Italiana

Oradea

Muresan Ionel Ovidiu

28.01.2011
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