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 Prezentul raport cuprinde un rezumat al activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2012, 

perioada iulie-decembrie, în calitate de consilier local, reprezentând U.S.L. - P.C., în conformitate cu 

Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 161/2003 cu 

completările ulterioare.  

  În anul 2012, din cele 14 şedinţe de plen programate, am fost prezent la 14, din care 7 prezenţe 

la şedinţe ordinare şi 7  la şedinţele de îndată. 

 Activitatea din cadrul Consiliului Local Baia Mare, pe parcursul anului 2012, cuprinde analiza 

şi dezbaterea a peste 311 proiecte de hotărâre, din care au fost adoptate un număr de 287 de hotărâri 

ale consiliului local.  

 În calitate de membru al Comisiei Pentru Activităţi Economico-Financiare am participat la 11 

şedinţe din cele 12 programate. Am analizat legalitatea şi m-am pronunţat prin avizarea acestora 

asupra proiectelor de hotărâre înaintate de executiv sau ale iniţiativelor unor consilieri in ceea ce 

priveşte:  

- bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar, inclusiv cele ale organizaţiilor prestatoare de servicii aflate sub autoritatea 

Consiliului local; 

- contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin 

emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 

- stabilirea impozitelor şi a taxelor locale, în condiţiile legii; 

- documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local; 

- stabilirea redevenţelor pentru concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 

municipiului 

- stabilirea preţului pentru vânzări terenuri, construcţii ;  

- stabilirea redevenţei pentru concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a 

municipiului; 

- achiziţii imobile, însuşire rapoarte tehnice de evaluare, procese verbale de negociere; 



- dezvoltarea economico-socială a municipiului; 

- strategiile privind dezvoltarea economică, socială; 

- activitatea   serviciilor publice, a societăţilor şi regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului 

local: S.C. VITAL, S.C. URBIS, OCOLUL SILVIC, TEATRUL MUN ICIPAL, SPITALUL T.B.C., 

S.P.A.U., Şcoala Generală Nicolae Iorga şi Liceul Teoretic Emil Racoviţă. 

În conformitate cu HCL 217 din 11.07.2012 privind numirea comisiei de negociere directă sau 

licitaţie publică după caz, în vederea închirierii, concesionării unor imobile din domeniul public, 

concesionării închirierii şi vânzării unor bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al Municipiului 

Baia Mare, achiziţionării de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale, în favoarea Municipiului 

Baia Mare, negocierii clauzelor contractelor civile cu Municipiul Baia Mare, am participat la aproape 

toate şedinţele programate în acest sens. 

Pe lângă activitatea din comisii şi din plenul şedinţelor, am participat la mai multe acţiuni şi 

dezbateri comune cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local, cu caracter deliberativ şi 

executiv.  

Am participat la diverse evenimente organizate de Consiliului Local şi Primăria Municipiului 

Baia Mare : 

 Sărbătoarea Castanelor 

 Toamna Băimareană 

 Iarna Baimareană 

 Intrunire civica pe tema PUZ Pietrosul 

 Intrunire civică pe tema izolării din fonduri EU a unui număr de 5 blocuri de locuinţe situate în 

P-ţa Revoluţiei. 

 Intrunire pe tema activitaţii Romaltyn. 

 Intrunire civica de prezentare a planului de Dezvoltare Economică a Zonei Metropolitane Baia 

Mare. 

 Prezentări publice ale PUG-ului Baia Mare. 

 

 

 


