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In ceea ce priveste activitatea mea de consilier aferent anului 2020, as dori sa precizez ca pe 
perioada ianuarie -septembrie am fost consilier in mandatul 2016 - 2020, iar incepand din 
octombrie am inceput un nou mandat pentru perioada 2020 – 2024. In acest nou mandat am 
fost ales consilier al Municipiului Baia Mare pe lista de candidati la Consiliul Local al Municipiului 
Baia Mare din partea Uniunii Democrate Maghiare din Romania, mandatul meu fiind validat prin 
Incheierea Civila 8028/16.10.2020. 
  
In cadrul Consiliului Local -  atat in cel vechi cat si in cel nou - am fost ales membru în Comisia 
pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism în baza Hotărârii 
Consiliului Local privind componența comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
Municipiului Baia Mare. Deasemenea pe perioada iunie – octombrie am exercitat functia de 
presedinte de sedinta al Consiliului Local. 
 
In ceea ce priveste prezenta la sedinte, de la începutul anului si pana la sfârșitul anului 2020, am 
participat la 39 de ședințe ale plenului Consiliului Local Baia Mare (din totalul de 41), fiind unul 
dintre cei mai prezenti si activi consilieri. 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 435 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. Activitatea mea a 
constat atat in asigurarea respectarii doleantelor comunitatii din care fac parte cat si in 
asigurarea unei viabilitati urbane cat mai ridicate, prin asigurarea unui climat social, economic si 
sanatos pentru toti locuitorii urbei noastre. 
Astfel, in decursul acestui an, am participat la discutii si intalniri de pe urma carora au rezultat 
numeroase initieri de proiecte, respectiv am urmarit si gradul de implementare a proiectelor 
depuse si aprobate in anul precedent.  
 
In cadrul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism am 
participat la 28 ședințe ale comisiei (dintr-un total de 36 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 mentinerii caracteristicilor cartierelor vechi (de case), 
asigurarii zonelor de recreere precum si a zonelor de trafic non motorizat (piste de biciclete, 
rolere).  
 



In perioada ianuarie –septembrie am avut si 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.   

Prin Hotararea nr.417/2020  (din 29.12.2020) am fost ales in functia de viceprimar al 
Municipiului Baia Mare. 
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