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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2004 
(conf. art.52 alin. 4 din Legea nr. 215/2001) 
 
Consilier: TAROPA FLOAREA 
 
I. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE PE COMISII DE SPECIALITATE ŞI LA ŞEDINŢELE 
CONSILIULUI LOCAL 
Nu am lipsit la nici o şedinţă pe comisii de specialitate sau de la şedinţele Consiliului Local. 
 
II. PROBLEME ( INTREBĂRI , INTERPELĂRI ) DE INTERES GENERAL , RIDICATE ÎN 
ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL 
- Controlul activităţii Pieţei Agroalimentare şi propunerea mea materializată în numirea unei 
comisii din care fac parte şi consilieri, respectiv eu. 
- Emisiunea emiterii de obligaţiuni municipale alături de colega Ghidiu Elisabeta, intervenţii în 
şedinţa pe comisii. 
- Solicitarea de la Administraţia Spitalului a modului de administrare spaţii , număr paturi 1990-
2005 - propunerea preluării parcării Policlinică pentru cedare parcări populaţie şi taximetrelor. 
 
III. PROBLEME DE INTERES INDIVIDUAL , RIDICATE ÎN ŞEDINTELE CONSILIULUI 
LOCAL ŞI MODUL DE REZOLVARE AL ACESTORA 
Două întâlniri cu cetăţenii de pe strada Brazilor, Dealul Furcilor pentru problema locuri joacă 
pentru copii - şi solicitarea limitării circulaţiei pe străzle secundare la 30 km/oră- pentru evitarea 
accidentelor. Problema evacuării apei din rigola Dealul Furcilor. 
 
IV. ÎNTÂLNIRI CU CETĂŢENII ŞI ACORDAREA DE AUDIENŢE (conf. art. 52 alin. 3 din 
Legea nr. 215/2001 ) 
Am avut un număr de 6 audienţe- cele mai importante privesc activitatea Pieţei Agroalimentare, 
problema Spitalului Mediaş, lipsa cabinetelor cu medici specialişti cardiologie, consultaţii 
postoperatorii, gospodărirea spaţiului de Spitalul Municipal Mediaş. Au rămas nerezolvate dar în 
curs de rezolvare problema limitării vitezei de circulaţie şi cea a administrării Spitalulului. 
Problema medicilor specialişti şi cea a cabinetelor din Policlinică se va analiza după prezentarea în 
luna martie 2005 de către administraţia Spitalului a situaţiei solicitate de mine privind numărul de 
paturi între 1990-2005 şi cum s-au cumpărat aceste spaţii. 
 
V. ALTE ACŢIUNI LA CARE S-A PARTICIPAT ÎN EXERCITAREA MANDATULUI 
Conform acţiunilor şi invitaţilor primite, am participat la manifestări: Biserica Sfânta Margareta, 
Liceul Şt. L. Roth, întâlnirea ONG-lor- asistenţă socială, manifestări Eminescu, precum şi depuneri 
de coroane de Ziua armatei, Ziua României, cea mai plăcută participare fiind la gătirea sarmalelor şi 
servirea acestora la cetăţeni în faţa Primăriei. Am participat la toate şedinţele Consiliului de 
Administraţie al Şcolii generale nr.8 unde am fost desemnată ca membru. 
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