
Delegatia Permanenta a CJ Sibiu
Sibiul are nevoie de un centru expozitional.
  
  In ultima sa sedinta din acest an, membrii Delegatiei au audiat o informare privind activitatea CCIA
Sibiu si proiectele pe 2004, prezentata de seful de departament, ing. Nicolae Antonescu. Pentru ca lista
principalelor activitati este prea complexa pentru a fi expediata in cateva randuri, ne vom margini la o
idee, cea exprimata de consilierul Constantin Cotora si anume ca, in afara de targuri si expozitii, Camera
trebuie sa se preocupe mai intens pentru promovarea produselor sibiene in tara si, mai ales, in strainatate.
In aceeasi nota, presedintele CJS, Constantin Morar, aprecia ca Sibiul are nevoie de un centru
expozitional. Consilierul Constantin Candea a sugerat inchirierea unei hale dezafectate de la
Independenta II, dar se poarta deja tratative, in acest sens, cu Simerom.
  
  Constantin Morar a subliniat sprijinul acordat de CJS prin reducerea la jumatate a tarifului pentru
spatiul expozitional inchiriat la Sala Transilvania. Camera are, in prezent, 300 de membri si trebuie sa
faca mai mult pentru a-i convinge pe agentii economici de avantajele calitatii de membru.
  
  Viorel Vlad a prezentat activitatea Compartimentului Administratie Publica Locala pe 2003,
compartiment infiintat prin divizarea fostului Serviciu de Coordonare a Consiliului. Acest compartiment
este puternic implicat in elaborarea hotararilor CJS si in comunicarea lor in termenul legal la Prefectura,
pentru controlul legalitatii si la alte institutii vizate. Astfel, din totalul de 93 hotarari inregistrate in acest
an, 32 au fost redactate de compartiment. Gratie profesionalismului membrilor sai, anul acesta nici o
hotarare de consiliu sau dispozitie a presedintelui acestuia nu a fost atacata in Contenciosul
Administrativ.
  
  Un alt merit al compartimentului este promovarea a 11 proiecte de Hotarari de Guvern.
  
  Intre celelalte atributii si sarcini figureaza: redactarea majoritatii materialelor, a proceselor-verbale ale
sedintelor, precum si stenografierea si dactilografierea acestora; urmarirea redactarii Monitorului Oficial
al judetului; asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei Consultative; rezolvarea a 125 de petitii de la
cetateni; solutionarea a 180 de scrisori, corespondenta cu organele centrale si locale ale administratiei si
institutiile descentralizate ale ministerelor etc. Activitatea compartimentului a fost apreciata asa cum se
cuvine, adica laudativ.
  
  Laude a primit si prof. Valerian Stanescu, primarul comunei Tarnava, pentru felul in care gestioneaza
destinele obstei si pentru situatia economico-sociala a comunei, pe care a prezentat-o in calitate de
invitat.
  
  Delegatia a aprobat calendarul orientativ al sedintelor CJS pe semestrul I 2004 si al sedintelor delegatiei
pe lunile ianuarie si februarie.
  
  Ion SORESCU
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