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 Pop Leontin , Consilier Local al Municipiului Baia Mare din partea USR 

                 

 

               Subsemnatul Pop Leontin am depus jurământul în cadrul Consiliului Local al Municipiului Baia 

Mare în data de 29.01.2021. Am participat, conform centralizatorului de mai jos emis de 

compartimentul elaborare documente din cadrul primăriei, la  ședințele de consiliu, comisii, ordinare și 

extraordinare , astfel:  

 

Nr. 

Crt. 

Nume şi 

Prenume 

Şedinţe  consiliu 

In total 

Şedinţe comisii 

In total 

Sedinţe ordinare Sedinţe 

extraordinare 

  Prog Prez Prog Prez Prog Prez Prog Prez 

 Pop Leontin 24 22 30 26 9 8 15 14 

             

 În luna mai 2021 am fost ales președinte al comisiei III ,, Comisia pentru activităţi social 

culturale, învăţămant, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină’’,  comisie 

care in  anul 2021,  a avut 33 de ședințe. 

 Am participat activ la ședințele fiecărei comisii sau de consiliu  , am luat cuvântul în vederea 

formulării de amendamente la proiectele de hotărâri aflate în dezbatere, am avut luări de poziție față de 

oportunități sau legalitate a proiectelor , ori intervenții politice. Activitatea din comisii s-a concretizat în 

abordarea, analizarea , avizarea sau neavizarea proiectelor repartizate comisiilor din care fac parte. 

Când situația a impus, am  invitat directorii sau șefii de compartimente din aparatul tehnic al 

executivului  pentru a oferi informații suplimentare referitoare la problematica proiectelor de hotărâri 

supuse aprobării  sau m-am deplasat la fața locului, in vederea luării unor decizii in cunoștință de cauză, 

corecte  și transparente. 

   Printre cele mai vizibile și importante acțiuni , menționez proiectele și amendamentele, din 
domeniul sportiv unde au fost obținute HCL-uri si modificate regulamente  pentru facilitarea accesului la 
infrastructura sportivă ( chirii modice si regulament corect cu respectarea principiului echității in privința 
accesului  in bazele sportive ) pentru toate structurile sportive și asociative de pe raza municipiului Baia 
Mare  . A crescut  consistent finanțarea  alocată structurilor sportive ,  de tineret si culturale  și am reusit 



sa promovez și un amendament  in urma caruia să se  aloce o suma de 100.000 lei la educație,  pentru 
reabilitări și reparații ale bazelor sportive din incinta școlilor .  

Am reușit prin proiectele și amendamentele promovate  sa facem pași importanți pentru 
transparentizarea activității clubului Minaur , unde s-a anulat monopolizarea administrării bazelor 
sportive de catre Minaur , iar noul CA Minaur este numit de CL Baia Mare.   

În pledoariile mele pentru sport și promovarea transparenței ,  am reușit să conving colegii 
consilieri să voteze două rectificări bugetare in valoare de 7 milioane lei pentru salvarea Clubului Minaur 
aflat in mare dificultate la final de an 2021 . În continuare ca și membru in Consiliul de Administrație al  
Clubului Minaur , o să impun respectarea  standardelor  de performanță și  voi solicita transparența și 
cheltuirea corectă a banului public.  

Am participat la discuții și întâlniri cu cetățenii  în cartiere, subiectele abordate fiind în 
majoritatea lor legate de serviciile de salubritate, transport public , amenajări locuri de joacă sau spații 
verzi , ordine publică și siguranța cetățenilor, regimul construcțiilor, am vizitat șantierele din școli unde 
se fac lucrări de reabilitare și bineînțeles am  dezbătut  problemele urbei cu reprezentanți ai direcțiilor 
din primărie ( fonduri europene,ong-uri, poliția locală, SPAU, etc). 
  Doresc să menționez că în perioada mandatului de consilier local pe anul 2021, toată activitatea 

mea s-a desfășurat cu bună credință, în interesul public, respectiv analizarea corectă a oportunității 

proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunității, transparentizarea activităților 

executivului băimărean  și a  instituțiilor publice din subordinea acestuia  și am venit cu soluții la 

aspectele semnalate  că ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau în dezacord cu buna practică a 

administrației locale. 

 


