Raport de activitate pentru anul 2021
S-a împlinit un an de când un număr semnificativ de cetățeni ai orașului
Baia Mare și-au dat votul pentru a le reprezenta interesele în Consiliul local.
Așa am devenit o „curea de transmisie” dintre cetățeni și administrația locală.
Principalele obiective pentru 2021 au fost:
1. Transparentizarea cheltuirii banului public.
2. Construirea unei administrații funcționale și performante.
3. Diminuarea până la o cotă suportabilă de către societate a folosirii
banului public în interes de grup sau personal și, în acest context, oprirea
„Horei Gunoaielor”, poate cea mai malefică „instituție de afaceri oculte”
din oraș.
În vederea realizării acestor obiective una dintre măsurile luate a fost
asigurarea canalelor de comunicare cu cetățenii, prin online pe pagina
www.mirceacirt.ro la secțiunea https://mirceacirt.ro/contact/ , prin facebook
https://www.facebook.com/MirceaCirtpentruBaiaMare, email
contact@mirceacirt.ro și telefon +40 720 440 999.
Campania de salvare de la moartea prin otrăvire a câmpului de pe malul
Săsarului, a pânzei freatice din zonă și a râului Săsar în sine a făcut înconjurul
României, făcând ca doar o singură postare să ajungă la peste 1,5 milioane de
oameni fiind singurul semnal de alarmă în acest dosar groaznic de poluare și
fapte ilegale preluat de presa de la București. Vezi link:
https://www.facebook.com/MirceaCirtpentruBaiaMare/videos/31224851082575
0 - Video „WC-uri TRASE ÎN... SĂSAR! – PARTEA I”
Am participat la întâniri cu cetățenii, în cartiere, de câte ori aceștia au
solicitat. Doar împreună putem genera schimbarea în bine a vieții orașului și
astfel să construim un viitor prosper pentru noi și urmașii noștri.
Am stat de vorbă direct cu oamenii pentru a întelege și identifica exact
problemele cu care se confruntă zilnic și a căuta soluții optime.
Sunt membru ales de Consiliul Local în:
² Comisia I de prognoză, programe de dezvoltare economică, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare și
turism.

² Comisia specială de analiză și verificare a relațiilor economice ale
Municipiului Baia Mare cu societatea DRUSAL S.A.
² Comisia specială de evaluare implementare proiecte eruropene
ACTIVITATE:
1 - În ideea transparentizării cheltuirii banilor publici, m-am abținut de la vot
atunci când pe ordinea de zi au fost prezentate șase proiecte cu privire la
bugetarea unor unități de învățământ în vederea creșterii performanței
energetice.
S-a propus aprobarea bugetelor și alocarea acestora fără a primi anterior
documentația și devizele lucrărilor de reabilitare.
Am solicitat în mod insistent, chiar și prin scrisoare deschisă către Instituția
Prefectului, publicarea bugetului general 2021 pe site-ul primăriei, așa cum
prevede Legea 273/2006, Art.8.
După nenumărate solicitări am primit documentația privind bugetul local
Baia Mare, însă dezbaterea lui publică nu a fost una serioasă, nu s-a luat în
calcul contestația la buget, consilierii nu au fost informați de existența ei și de
modul de soluționare.
Nu am participat la ședința în care s-a votat acest buget în semn de protest
pentru că, fără o transparență a cheltuirii banului public și fără a ști părerea
cetățenilor nu am putut gira acest buget.
2 - Incepând cu luna mai a anului 2021 am fost investit pentru 3 luni ca
președinte de ședintă.
Pe parcursul acestor luni am reușit să impun aplicarea corectă a Codului
Administrativ în cel puțin două puncte încălcate de ani buni:
- cine supune la vot ordinea de zi,
- până la ce moment pot fi retrase proiectele de hotărâri.
3 - Am cercetat dezastrul financiar al societății URBIS generat de acționarul
principal (cu 97,06% acțiuni) Municipiul Baia Mare și am făcut demersuri în
vederea creșterii performanței acestei societăți.
În 2020 creanțele neîncasate de către URBIS Baia Mare de la bugetele locale
repezentau compensații, gratuități și facilități care au crescut cu 62%.
S-a aprobat de către AJFP cererea de eșalonare simplificată pe 12 luni a sumei
de 3.297.026 lei, datorie care se va plăti tot din buzunarul cetățenului.
4 - Un alt proiect important a fost cel în care CEC Bank solicita ridicarea
dobânzii la creditul de 76 mil.lei de la 0,7% la 2%.
Comisia de buget finanțe din care fac parte, a aprobat amendamentul propus de
mine, de creștere a dobânzii la 1%, amendament care a fost aprobat și de plenul
consiliului local, ceea ce pentru banii orașului reprezintă o foarte mare
economie.

5 - Am mediatizat insistent și am participat prin vot la respingerea proiectului
de vânzare prin licitație publică a 39 de hectare de pajiști extravilane, aflate în
proprietatea privată a Municipiului Baia Mare.
6 - Ca președinte de ședință, în data de 21 iulie 2021 m-am opus intenției
primarului de a angaja o casă de avocatură care să asigure consultanță juridică și
care să reprezintre interesele Municipiului Baia Mare în toate fazele procesuale
formulate de către societatea Drusal împotriva autorităților publice locale,
ținând cont de faptul că Primăria Baia Mare are și plătește din bani publici un
departament juridic.
7 - În sedința din data de 05.11.2021 mi-am exercitat dreptul la vot prin
aprobarea mai multor proiecte de interes pentru băimăreni, din care amintesc:
- încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Baia Mare si
Județul Maramureș în vederea realizării în comun a obiectivelor de investiții
„Modernizare și reabilitare str. Europa și str. Dumbravei”, „Realizare pasaj
rutier zona Independeței intersecție cu str. Europa” , „Realizare pasaj Clubul
Văcarilor”, „Realizare pasaj Italsofa”, „Modernizare și reabilitare pod peste
Râul Săsar – str. Europa”, prin programul național de finanțare Angel Saligny.
- a proiectului legat de aprobarea modificării Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 290/2021 privind aprobarea
implementării proiectului - Bugetare participativă la nivelul Municipiului Baia
Mare
- am susținut prin vot actualizarea regulamentului privind autorizarea
construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia
Mare
- Modernizare și reabilitare DJ 183- Baia Mare-Izvoare- DN 18.
8 - Subiectul cel mai grav al ședințelor de consiliu din acest an a fost dosarul
„Hora Gunoaielor”, al afacerilor dintre societatea Drusal și Primaria Baia Mare.
Încă din campania electorală am semnalat faptul că activitatea de colectare și
depozitare a deșeurilor este una deficitară și cu grave probleme de legalitate.
9 - În urma sesizărilor primite de la cetățeni am propus, s-a aprobat și s-a
realizat amenajarea trotuarelor pe str. Mihai Eminescu, între Piața
Agroalimentară Izvoare și Piața Obor, cu bănci stradale, adăposturi și coșuri de
gunoi.
- Am propus și s-a realizat finalizarea parcului de joacă de pe str Victoriei
125 care fusese dat în folosită în condiții improprii.
- În urma Proiectului de hotărâre a Consiliului Local privind creșterea
siguranței cetățenilor în stațiile de autobus, inițiat de mine după tragicul

accident din stația de autobus de lângă Vivo MALL, în urma căruia o tânără și-a
pierdut viața, autoritațile au dispus măsuri.
- Am propus și s-a aprobat înființarea unui cabinet pentru medicină de
familie în locul celui dezafectat și în plus înființarea unui cabinet stomatologic,
ambele fiind strict necesare locuitorilor din cartierul Ferneziu.
10 - Mi-am prezentat în mass media și în online teza – Politica mea este munca
– asigurarea locurilor de muncă și punerea lor în slujba bunăstării familiilor.
Am detaliat pe parcursul întregului an 2021 viziunea cu privire la dezvoltarea
orașului Baia Mare, la nevoia înființării în realitate, nu doar pe hârtie și în
declarații, a parcurilor industriale în județ și susținerea în acest sens a
învățământuui profesional care să ofere simultan 2 lucruri extrem de importante:
- Oprirea plecării copiilor Maramureșului în căutare de loc de muncă prin
lume
- Crearea de muncitori specialiști pentru economia orașului și a județului.
11 - Am realizat un sondaj de opinie cu întrebarea ”Unde considerați că trebuie
direcționați banii bugetului pentru anul 2021?” Au răspuns un număr de 760 de
cetățieni, primele trei locuri fiind ocupate de:
1.
Realizarea Parcului Industrial și crearea de noi locuri de muncă.
2.
Construirea unei stații de reciclare a deșeurilor.
3.
Sisteme video de monitorizare pentru siguranța cetățenilor.
PROPUNERILE MELE PENTRU 2022 VIZEZĂ:
1. Soluții Smart City - smart parking, internet gratuit, plata online a
taxelor și impozitelor, bugetul participativ, e-guvernare, dezvoltarea parcurilor
industriale, monitorizare video, pentru o dezvoltare funcțională și inteligentă a
orașului.
2. Învățământ profesional dual, formă de pregătire a absolvenților de
gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de
formare profesională.
Înainte de toate, raportul pe 2021 înseamnă continuarea în 2022 a luptei
mele alături de marea echipă a băimărenilor care vor să stopeze hoția, să
oprească „Hora Gunoaielor” și să facă din Baia Mare un oraș în care copiilor și
nepoților noștri să le fie drag să trăiască.

