
   RAPORT DE ACTIVITATE 

        al Consilierului Local al Municipiului Baia Mare 

Pap Zsolt Istvan 

 

Am fost ales consilier al MunicipiuluiBaia Mare in luna Ianuarie 2019, fiind supleant pe 

lista de candidati la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din partea Uniunii Democrate 

Maghiare din Romania, ocupand locul eliberat de plecarea colegului Kovacs Richard. Mandatul 

meu a fost validat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2019. 

In cadrul Consiliului Local am fost ales membru în Comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism în baza Hotărârii Consiliului Local 

nr.22/2019 privind componența comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

Municipiului Baia Mare - mandat 2016-2020. 

In ceea ce priveste  prezenta la sedinte, de la începutul mandatului pana la sfârșitul anului 

2019, am participat la 40 de ședințe ale plenului Consiliului Local Baia Mare (din totalul de 46). 

In ședințele ordinare, extraordinare și de îndată ale Consiliului Local Baia Mare au fost analizate 

și votate numeroase documente, proiecte de hotarari, din care au fost adoptate un numar de 552 

hotarari. 

In aceste sedinte am avut numeroase luari de cuvant in care mi-am expus opinia respectiv 

poziția cu privire la multe din proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi. 

In plus in decursul  acestui an, am avut depuse 4 proiecte (2 in colaborare cu alti colegi si 

2 concepute/initiate  doar de mine) din care 3 au intrat in plen si au fost adoptate (de mentionat 

ca prin acest cumul de proiecte am fost – alaturi de o colega – cel mai prolific consilier dpdv al 

proiectelor initiate si adoptate). As aminti aici HCL nr. 136/2019 privind “Aprobarea procedurii 

de subvenţionare a sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul municipiului 

Baia Mare”, HCL nr. 135/2019 legat de „Aprobarea organizării trimestriale de târguri pentru 

adopția câinilor fără stăpân în Municipiul Baia Mare” si HCL nr. 472/2019 privind “Efectuarea 

demersurilor de identificare a unei case tipice de miner în vederea achiziționării și transformării 

acesteia într-o casă muzeu”. 

In cadrul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția  mediului și 

turism  am participat la 31 ședințe ale comisiei (dintr-un total de 33 de sedinte). In cadrul acestor 

sedinte am avut ca obiectiv principal asigurarea unei dezvoltari urbane civilizate, corecte si non 

agresive, care sa tina cont atat de nevoile de expansiune locativa/economica dar si de cele ale 

protejarii/extinderii spatiilor verzi, a asigurarii zonelor de recreere precum si a zonelor de trafic 

non motorizat (piste de biciclete, rolere). 



Având calitatea de membru în Comisia de evaluare a proiectelor/ programelor/ acțiunilor 

sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, am participat si la dezbaterile din 

aceasta comisie, urmarind alocarea cat mai echitabila si corecta a resurselor avute la dispozitie. 

 

 

 

Baia Mare                                                                                Consilier local 

          31.03.2020                                                                              Pap Zsolt Istvan 

 

 

 


