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RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru perioada iunie – decembrie 2016 

 

Subsemnata, Marincas Ioana Mihaela, in calitate de consilier al Municipiului Baia Mare, 

in temeiul art. 51 alin. (4) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prezint raportul de activitate aferent perioadei iunie – 

decembrie 2016. 

In urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, la care am candidat de pe listele 

Partidului National Liberal, pozitia a III-a,  am fost aleasa consilier local al Municipiului Baia 

Mare, acesta fiind primul meu mandat de consilier. 

 Mandatul in curs a fost validat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Baia 

Mare nr. 208/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului 

local, urmare a alegerilor din data de 5 iunie 2016.  

 Raportul pe care il prezint cuprinde activitatea desfasurata pe perioada iunie – decembrie 

2016, in calitate de reprezentant al comunitatii baimarene, in conformitate cu Legea nr. 

393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,  

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al Municipiului Baia Mare, 

adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 395/2014, precum si cu alte acte normative in 

vigoare, acte care reglementeaza activitatea de consilier si sarcinile ce decurg din aceasta.  

 In perioada mentionata am participat la sedinta de constituire a Consiliului local Baia 

Mare, la toate cele 6 sedintele ordinare ale Consiliului local, la 9 sedinte extraordinare din 

numarul total de 11 sedinte convocate si la 3 sedinte de indata dintr-un total de 4, acestea din 

urma fiind sedinte convocate pentru probleme de maxima urgenta. In cadrul sedintelor am 

participat la dezbaterea si la adoptarea unui numar de 356 hotarari dintr-un total de 445 de 

proiecte formulate si introduse pe ordinea de zi. 

 1. Prin Hotararea Consiliului Local nr. 213/2016 privind componenta comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Baia Mare – mandat 2016 – 2020, am 

fost desemnata ca membru in Comisia de specialitate a consiliului local nr. III - pentru 

activitati social culturale, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, 

juridica si de disciplina. Aceasta comisie este formata din 7 membri si are urmatoarele 

atributii: 

 ATRIBUTII GENERALE 

• analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local; 

• se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare; 

• intocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe 

care le prezinta consiliului local. 

 

ATRIBUTII SPECIFICE CARE VIZEAZA: 

 

• activitatea Serviciului Public Asistenta Sociala; 
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• activitatea Politiei Locale; 

• furnizarea serviciilor publice cu caracter social de interes local privind: 

a) educatia; 

b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala; 

c) sanatatea; 

d) cultura; 

e) tineretul; 

f) sportul; 

g) culte 

 

• situatiile de urgenta, ordinea publica; 

• locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-

teritoriale sau in administrarea sa; 

• infratirea municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din tara si strainatate; 

• statutul municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare al Consiliului 

local;  

• atribuiri in conditiile legii a denumirilor de strazi, piete si obiective de interes public 

local; 

• conferirea persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite a titlului de cetatean 

de onoare al municipiului, in baza unui regulament aprobat prin H.C.L.; 

• cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern; 

• cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii 

si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte cu caracter social , de 

interes public local; 

• cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din 

strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor 

administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese commune. 

 In cadrul Comisiei de specialitate pentru activitati social culturale, invatamant, sanatate 

si familie, munca si protectie sociala, juridica si de disciplina am participat la un numar de 9 

sedinte dintr-un total de 12 sedinte convocate.  

In vederea adoptarii celor mai bune solutii pentru comunitate, am abordat fiecare proiect 

cu maxima seriozitate, mi-am sustinut opiniile documentat, si am propus solutii pentru 

problemele care ne-au fost supuse atentiei.  

 2. Prin Hotararea Consiliului Local nr. 353/2016 privind constituirea unei comisii de 

analiza si verificare a activitatii Compartimentului Gestionare Caini si a Biroului Protectia 

Mediului din cadrul Primariei Baia Mare am fost desemnata, impreuna cu alti 6 consilieri, sa 

analizam conformitatea actiunilor intreprinse, pana in prezent, de catre organele abilitate in 

acest domniu.  

In cadrul comisiei de analiza am cerut o serie de clarificari, in baza carora s-a initiat un 

proiect de hotarare privind extinderea adapostului de caini, cat si demararea unor actiuni de 

informare si constientizare a cetatenilor cu privire la obligativitatea sterilizarii cainilor.  
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O alta masura luata in cadrul comisiei de specialitatea a fost aceea de a propune 

reorganizarea site-ului oficial al Primariei Municipiului Baia Mare in vederea facilitarii 

procedeului de adoptie a cainilor fara stapan. 

3. Prin Hotararea Consiliului Local nr. 507/2016 am fost desemnata ca membru in 

comisia de analiza si verificare a modului de efectuare a operatiunilor de deszapezire pe 

raza Municipiului Baia Mare in perioada 2-7 decembrie 2016, precum si a masurilor luate 

in vederea realizarii acestor operatiuni in perioada de iarna 2016- 2017.  

Comisia speciala privind verificarea modului de efectuare a operatiunilor de deszapezire 

pe raza municipiului Baia Mare a fost constituita din 5 membri si a avut o perioada de analiza 

restransa, intocmind un raport de specialitate care cuprinde masurile ce se impun a fi luate cu 

prioritare, cat si propunerea unor solutii pentru viitor. 

Pentru fiecare sedinta de comisie sau de plen a Consiliului local Baia Mare, am luat la 

cunostinta ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de hotarare propuse, procesele verbale 

de sedinta, solicitand explicatii sau detalii in anumite cazuri. 

Conform prerogativelor pe care le am in calitate de consilier municipal, alaturi de colegii 

mei din PNL, am avut in vedere ca activitatea noastra sa se concretizeze in initiere de proiecte 

de hotarari, formularea de amendamente la proiectele propuse pe ordinea de zi, cat si 

organizarea de audiente cu cetatenii urbei. In urma identificarii sesizarilor din cadrul 

audientelor si nu numai, grupul consilierilor liberali a informat organele abilitate in vederea 

remedierii tuturor problemelor ridicate de cetateni. 

Impreuna cu colegii mei am participat la diverse evenimente sau actiuni organizate de 

Consiliul local si Primaria Baia Mare. 

In perioada urmatoare voi actiona, in limitele competentelor oferite de functia de 

consilier local, in vederea identificarii si rezolvarii, pe cat posibil, a problemelor cetatenilor 

municipiului Baia Mare si identificarea unor solutii pertinente care sa contribuie la dezvoltarea 

orasului. 

 

 

 

    Data,                                                                                       Consilier local, 

31.03.2017                                                                           Marincas Ioana Mihaela 

 

 


