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Raportul pe anul 2020 al consilierului CORNEL ADRIAN POP 

 

In urma scrutinului electoral din data de 27 septembrie 2020, am 
fost ales ca membru al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare. 

Activitati desfasurate 

- In data de 29.10.2020, la Colonia Pictorilor, in sedinta festiva de 
consituire a noului Consiliul Local, am depus juramantul prin care 
ma angajez sa servesc municipiul Baia Mare si baimarenii 

- Prin votul consilierilor locali, exprimat in plen, am fost ales ca 
membru in Comisia II – Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism. 

- De la validarea mandatului si pana la data de 31 decembrie 2020, am 
participat la un numar de 4 sedinte ale Comisiei II, fiind dezbatute, in 
intalniri fizice sau online, teme din domeniile: urbanistic si de 
protective a mediului. 

 
- In total, de pe durata mandatului din anul 2020, am participat la 6 

sedinte ale Consiliului local in datele de: 25.11.2020, 27.11.2020, 
18.12.2020, 29.12.2020, 30.12.2020 si 31.12.2020 

 

 

Participarea la sedintele Consiliului Local 

- Sedinta din 25.11.2020 – a avut un numar de 4 proiecte pe ordinea 
de zi  care au fost aprobate doua devenind Hotarari ale Consiliului 
Local, cu numarul 353 si 354/25.11.2020 



 Sedinta din 27.11.2020 a avut pe borderou 2 proiecte de hotarare si 
s-a desfasurat on-line, fiind aprobate ca fiind HCL 355 si 356/ 
27.11.2020 

- Sedinta din 18.12.2020 – pe borderoul principal au existat 46 de 
proiecte, iar pe cel suplimentar inca 15 proiecte, in total 61 de 
proiecte care au fost supuse dezbaterilor. Sedinta s-a desfasurat cu 
prezenta fizica a consilierilor la Centrul Millennium. 

- Sedinta din 29.12.2020 – s-a desfasurat la Centrul Millennium si a 
avut pe ordinea de zi 15 proiecte de hotarare, fiind aprobate ca fiind 
HCL 416-420/29.12.2020 

- Sedinta din 30.12.2020 - s-a desfasurat la Centrul Millennium si a 
avut pe ordinea de zi 5 proiecte de hotarare, majoritatea respinse sau 
retrase de pe ordinea de zi a sedintei anterioare. 

- Sedinta din 31.12.2020 - s-a desfasurat la Centrul Millennium si a 
avut pe ordinea de zi 2 proiecte de hotarare , finalizate prin adoptarea 
HCL 434 si 435/31.12.2020 

Mentiuni privind initiative personale si de grup 

- In data de 23.12.2020, am demarat, alaturi de alti 7 consilieri locali, 
procedurile de modificare ale anexei nr 1 aferenta HCL 360/2020 cu 
privire la taxele si impozitele persoanelor fizice pentru imobile 
rezidentiale, fapt pentru care am realizat urmatoarele demersuri: 

 Depunerea la registratura primariei Municipiului Baia Mare, in data 
de 24.12.2020 si sub numarul de inregistrare 45.868, a urmatoarelor 
documente: 

  convocatorului de sedinta a consiliului local, 

 referatul de aprobare cu acordul initiatorilor 

 adresa catre secretarul municipiului.  

Demersul a avut sorti de izbanda in data de 31.12.2020 desi initiativa a 
fost preluata de primar, prin propunerea si punerea pe ordinea de zi a 
unui proiect de HCL similar.  

Concluzii statistice 

- In perioada 29 octombrie -31 decembrie 2020, mi-am exercitat 
mandatul prin: 



 participarea la dezbaterea si aprobarea, in comisii si plenul 
consiliului, a  89 proiecte de hotarari (documentatie care a insumat 
peste 2000 de pagini cuprinse in proiecte, rapoarte, referate, 
documentatii tehnice, financiare, etc 

 participarea si luarea deciziilor in cadrul a 4 sedinte ale Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 
turism 

 1 interventie directa prin luari de cuvant in plenul consiliului local. 

 

                                                Cornel Adrian POP – consilier local 

Baia Mare, 31.03.2021 


