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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

 

 
 

Subsemnatul  ROB  MARINEL, în calitate de viceprimar al Municipiului Baia 

Mare, în temeiul art. 51 alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu deosebit respect, raportul de 

activitate aferent anului 2017. 

  

Am fost ales consilier local în cadrul Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din 

partea Coaliției Pentru Baia Mare, F.D.G.R. Baia Mare în luna iunie 2016, fiind la al 

doilea mandat în calitatea de consilier.  

 

Mandatul în curs a fost validat prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Baia 

Mare nr. 208/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul 

Consiliului local, urmare alegerilor locale din 06 iunie 2016.  

 

Prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Baia Mare nr. 213/07.07.2016 

privind componenţa comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

Municipiului Baia Mare - mandat 2016-2020, am fost desemnat ca membru în Comisia 

de specialitate a consiliului local nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare.  
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Comisia pentru activităţi economico-financiare este formată din 9 membri şi avizează 

proiectele de hotărâri privind: 

  

- 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;  

- acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar, acolo unde 

este cazul, şi personalului didactic;  

- 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 şi procese-verbale de negociere;  

 

- dezvoltarea economico-socială a municipiului;  

- strategiile privind dezvoltarea economică, socială;  

- organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, organigrama şi 

statul de funcţii;  

- înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii al regiilor autonome de interes 

local;  

- calitatea de acţionar al Municipiului Baia Mare;  

- participarea cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţii locale la 

înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi 

de utilitate publică de interes local, în condiţiile legii;  
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- activitatea serviciilor publice, a societăţilor şi regiilor autonome aflate sub autoritatea 

Consiliului local, respectiv a S.C. VITAL S.A, S.C. URBIS S.A., Regia Autonomă 

Ocolul Silvic Municipal, Teatrul Municipal Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie 

„Dr. Nicolae Rușdea”, Serviciul Public Ambient Urban, Serviciul Public Asistenţă 

Socială, Clubul Sportiv „Minaur” Baia Mare;  

- lucrări şi servicii comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaze naturale, 

canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public, transport public local, poduri şi 

drumuri publice, etc.;  

- gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;  

- asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de 

utilitate publică;  

- cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării 

şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;  

- realizarea lucrărilor şi stabilirea măsurilor necesare implementării şi conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul 

gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;  

- participarea la dezbateri comune cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului 

local;  

- analizeazarea cererilor şi sesizărilor cetăţenilor pe problematica specifică comisiei 

făcând propuneri de soluţionare;  

- comisia exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau de către Consiliul Local al 

Municipiului Baia Mare. 

  

Am susţinut  împreună cu colegii mei din comisie, în plenul consiliului local rapoartele 

întocmite de comisie şi avizele care au fost acordate în urma dezbaterii proiectelor de 

hotărâre și am abordat cu maximă seriozitate, imparţialitate, implicare şi eficienţă, in 

condiții de legalitate, toate punctele de pe ordinea de zi a comisiei, încercând să 

soluţionăm toate problemele care ne-au fost supuse atenţiei.  

 

În anul 2017, am participat la 28 de ședințe ale Comisiei pentru activități economico –

financiare, la 11 şedinţe ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, la 15 

şedinţe extraordinare, şi la 7 şedinţe de îndată. În cadrul acestor şedinţe am participat la 

dezbaterea şi adoptarea unui număr de 616 hotărâri din numărul total de 806 proiecte de 

hotărâre și alte probleme înscrise pe ordinea de zi.  
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Precizez că am fost foarte implicat şi activ la toate şedinţele la care am participat, 

urmărind atât respectarea dispoziţiilor legale în vigoare cât şi eficientizarea activităţii 

consiliului local din care fac parte.  

În acest scop, ori de câte ori am considerat necesar am formulat amendamente în 

vederea îndreptării deficienţelor constatate. În acelaşi timp, am respectat şi am atras 

atenţia asupra necesităţii respectării prevederilor regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local și a altor reglementări legale în vigoare. 

  

Am fost ales în funcţia de viceprimar al Municipiului Baia Mare prin Hotărârea 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare nr. 211/24.06.2016.  

 

Prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Baia Mare nr. 212/24.06.2016, am 

fost desemnat pentru a exercita atribuțiile conferite prin lege primarului, funcție pe care 

am avut onoarea să o îndeplinesc până la data de 09.05.2017. 

 

Alegerea mea în această funcţie și încrederea colegilor mei din consiliul local m-au 

onorat și responsabilizat în acelaşi timp la îndeplinirea cu maximă seriozitate a 

atribuţiilor pe care această funcţie le implică. 

 

Activitatea mea în calitate de viceprimar cu atribuții de primar, din prima parte a anului 

2017 ese cuprinsă în raportul de activitate la nivelul Municipiului Baia Mare, aferent 

anului 2017, prezentat de către primar. 

În această perioadă am fost preocupat pentru derularea în condiții optime și de maximă 

eficiență a activității Primăriei Municipiului Baia Mare, a instituțiilor publice din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare și societăților comerciale la 

care Consiliului Local al Municipiului Baia Mare este acționar majoritar, raportat la 

anvelopa bugetară, punând accent în principal pe următoarele: 

 Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli raportat la veniturile scontate, 

astfel încât să fie asigurate cheltuielile de funcționare și cele de dezvoltare; 

 prestarea de servicii publice față de băimăreni la standarde de calitate și 

profesionalism, gestionarea corectă și eficientă a resurselor financiare și umane 

ale municipiului, în scopul dezvoltării generale a comunității; 

 Asigurarea cu prioritate a resurselor financiare și umane pentru finalizarea 

documentațiilor de proiectare aferente diferitelor axe ale fondurilor europene; 

 Asigurarea premiselor pentru derularea în condiții de calitate a activităților de 

salubrizare, întreținere zone verzi, reparații curente și capitale la străzile și 

bulevadele din municipiu 
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 Finalizarea caietor de sarcini pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri 

din Municipiul Baia Mare, precum și a lucrărilor de deszăpezire și salubrizare 

stradală, în vederea demarării procedurilor de achiziție publică prin licitație 

deschisă, sub forma de acord cadru pe  4 ani; 

 Asigurarea resurselor financiare pentru finalizarea lucrărilor de investiții, a 

lucrărilor de reparații la unitățile de invățământ, burse școlare, actiuni de tineret, 

sport, cultură, etc. 

Prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Baia Mare nr. 217/07.07.2016, am 

fost desemnat președintele Comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări,vânzări și 

achiziții de imobile în favoarea municipiului Baia Mare, calitate în care am încercat să 

ducem la îndeplinire cu maximă seriozitate și cu respectarea tuturor prevederilor legale, 

mandatările primite din partea consiliului local pe această linie. 

 

Prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Baia Mare nr. 219/07.07.2016, am 

fost desemnat președintele Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Baia Mare, 

comisie a cărei atribuții derivă din prevederile Legii 155/2010 a Poliției Locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

  

Potrivit  Legii 215/2001 – administrației publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de 

consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.  

În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale. 

 

Potrivit  Legii 393/2004- statutul functionarului public, cu modificările și completările 

ulterioare, participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice 

locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale 

colectivităţii în care îşi exercită mandatul. 

În exercitarea mandatului, aleşii locali se află în serviciul colectivităţii locale şi sunt 

responsabili în faţa acesteia. 

 

În cursul anului 2017, în baza dispozițiilor scrise sau verbale ale Primarului 

Municipiului Baia Mare, mi-aufost delegate următoarele atribuţii și responsabilități:  

 

o coordonarea Direcției Proiecte, din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare 

Publică;  

o coordonarea Direcției Investiții, Programe, din cadrul Direcției Generale de 

Dezvoltare Publică; 
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o reprezentarea primarului în Comisia de identificare a clădirilor și terenurilor 

neîngrijite din intravilanul Municipiului Baia Mare; 

o reprezentarea primarului în Comisia municipală de sistematizare a circulației în 

Municipiului Baia Mare; 

o repartizarea corespondenţei intrate către compartimentele coordonate;  

o semnarea actelor emise de compartimentele coordonate;  

o avizarea rapoartelor de specialitate ale compartimentelor pe care le coordonează, 

participarea la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local şi 

asigurarea asistenţei de specialitate pentru aceste comisii;  

o asigurarea aplicării hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în 

domeniile pe care le coordonează;  

o susţinerea audienţelor în problemele specifice pe care le coordonează;  

o îndeplinirea sarcinilor curente operative dispuse de primar;  

o semnarea în numele primarului a actelor administrative emise în aplicarea 

sarcinilor ce derivă din atribuţiile delegate;  

o prezentarea primarului, la solicitarea acestuia, a unor informări privind activitatea 

desfăşurată precum şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii serviciilor pe 

care le coordonează;  

o îndeplinirea oricăror altor atribuţii prevăzute de lege, încredinţate de către 

consiliul local sau de către primar;  

Activitatea mea în funcţia de viceprimar se bazeaza pe respectarea normelor legale 

specifice administraţiei publice locale, respectiv a prevederilor Legii nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, Legii 393/2004 privind statutul functionarului public, 

precum şi a tuturor reglementărilor legale în vigoare.  

Încă din anul 2016, sunt semnatarul declarației de aderare la valorile fundamentale, 

principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale 

Anticorupție. 

În final, menţionez faptul că în întreaga activitate de până acum am urmărit să onorez 

jurământul depus la validarea mea în funcţia de consilier local şi viceprimar, respectiv 

să respect legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea 

mea pentru binele locuitorilor Municipiului Baia Mare.  

 

 

MARTIE 2018                                                                               VICEPRIMAR, 

                                                                                                         ROB MARINEL 


