Raport de activitate pentru anul 2020
Subsemnatul Mircea Cirț, am dobândit calitatea de membru al Consiliului Local Baia Mare în
urma alegerilor locale din 27.09.2020, în baza votului liber exprimat de băimăreni. Mandatul
de consilier local a fost validat de către Judecătoria Baia Mare, prin încheierea civilă nr.
8028/16.10.21.
În 29.10.2020 am avut onoarea să depun jurământul de investire în funcția de consilier local
al Municipiului Baia Mare, alături de ceilalți consilieri locali. Cu acea ocazie am spus:
”Jurământul pe care l-am depus azi este un angajament în fața băimărenilor, că voi lupta
pentru construirea unei administrații funcționale și performante, alături de aceia care aderă
la acest obiectiv.”
Am spus de-a lungul timpului că administrația locală oferă calea cea mai bună pentru a
ajunge la cetățeni, la problemele lor. Satisfacțiile mele sunt legate de rezolvarea
problemelor cu care se confruntă băimărenii.
Îmi doresc ca Baia Mare să devină cu adevarat un oraș în care să trăim cu drag și nu voi lăsa
nicio situație care depinde de mine nerezolvată.
Prin HCL 354/2020 am fost desemnat membru al comisiei de specialitate I, Comisia de
prognoză, programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului
public și privat al Municipiului Baia Mare și turism.
În cele ce urmează vă prezint cele mai importante activități pe care le-am desfășurat în
cursul anului 2020:
În cursul anului 2020 au avut loc 7 ședințe ale Consiliului Local, ocazie cu care am luat
atitudine legat de:
1. Am acordat un număr de 21 audiențe și am avut discuții telefonice și prin online cu
peste 250 cetățeni, le-am ascultat povestea și am căutat șa-I îndrum și să identificăm
împreună soluții la problemele ridicate.
2. Am participat la 7 ședințe ale Consiliului Local, anterior luând parte și la comisiile de
specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. Miam exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
În cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local am avut interpelări și susțineri de
poziție, menite să ducă la clarificări asupra problemelor dezbătute și analizate.
Pentru fiecare ședință de comisie sau de plen a Consiliului Local Baia Mare, am luat
la cunoștință ordinea de zi, am studiat amănunțit proiectele de hotărâre propuse,
procesele verbal de ședință, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse
avizării, solicitând ori de câte ori am considerat necesar, explicații și detalii factorilor
responsabili din cadrul Primăriei Baia Mare sau inițiatorulor de proiecte de hotărâre.
Am cerut respectarea cerințelor legale în ce privește termenul de convocare a
ședințelor și punerea la dispoziție a materialelor necesare a fi studiate temeinic, în
timp util; au existat ședințe pentru care a fost necesar studiul a mai mult de 580 de
documente (cu mai multe pagini fiecare), în mai putin de 48 ore.

Am cerut ca atitudinea în cadrul ședințelor să fie una de respect reciproc, față de
toți consilierii locali, din partea domnului primar, prin acordarea dreptului de a ne
exprima opiniile fără întreruperi și fără acțiuni de intimidare, pe tot parcursul
ședințelor.
3. Am cerut transparentizara decizională prin:
- informarea cetățenilor, conform cerințelor legale, privind publicarea ordinei de zi în
minimum 3 zile, anterior zilei ședinței.
- mediatizarea de către primărie a link-ului disponibil pentru transmisia live a
ședințelor de Consiliu LOcal.
- asigurarea transmisiei video la un nivel calitativ satisfăcător astfel încât cetățenii să
aibă acces fără întreruperi, la ședință.
4. Am abordat tema URBIS - transportul în comun, din dorința de a identifica
oportunitățile de îmbunătățire a vieții cetățenilor prin îmbunătățirea serviciilor
furnizate de URBIS:
- am discutat cu angajați ai URBIS
- am fost în vizită la sediu URBIS și am discutat cu manageri
- deasemenea am solicitat detalii de la primărie (fără să le primesc) și la URBIS
referitor la organizare, exploatarea resurselor (inclusive a flotei), mentenanța
parcului auto, date financiare, care nu mi-au fost furnizate în urma unei solicitări
trimise prin email, fiind nevoit să apelez la lege pentru a le obține.
5. Am luat atitudine privitor la gestionarea eficientă a banului:
- am acționat imediat în urma sesizării cetățenilor din 03.12.21 privitor la iluminatul
public (seara luminile se aprind prea devreme și seara se sting prea târziu).
- în cadrul ședinței de consiliu din 18.12.21 m-am opus la:
- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 169 / 2019 pentru obiectivul
de investiţii: “Școala Petre Dulfu ’’ - refacere acoperiş; m-am opus datorită
supradimensionării lucrării: 8.051.331,77 lei pentru schimbarea unui acoperiș!
Am vizitat șantierul de la școala Petre Dulfu pentru a mă edifice asupra anvergurii
proiectului și a soluției alese.
- HCL 169/2019, prin care se cerea aprobare pentru suma de 7.838.448,23 lei,
(fără TVA) – o creștere de 64%, pentru un alt proiect, alt acoperiș, cu valoare
aprobata prin HCL 168/2019 în valoare de 4,780,511.00 lei, (fără TVA)
6. Am susținut interesele băimărenilor legat de taxa și impozite:
- a fost propusă majorarea taxei de salubrizare, am votat împotrivă și am insistat să
ni se pună la dispoziție calculul pentru argumentarea creșterii și dovada
corectitudinii cifrelor care sunt luate în calcul (de exemplu, cum se stabilește
numărul cetățenilor care trebuie să datoreze taxa pentru a ne asigura că nu sunt
cetățeni care se sustrag de la plată).
- în cadrul ședinței din 18.12.21 primarul a propus creșterea impozitelor și taxelor
locale; comisia de specialitate economico-financiară din care fac parte a data viz
nefavorabil, cu toate acestea proiectul a fost votat în consiliul local.
Am subliniat că situația crizei economice este un argument pentru care să nu punem
poveri mai mari pe umerii băimărenilor.

7. M-am consultat cu oameni cu experiență în administrație și care au dovedit prin
rezultate, că este posibil să creezi o viață mai bună pentru cetățeni și că un oraș
poate înflori în scurt timp dacă se urmărește binele cetățenilor. Astfel am fost
încurajat, în ciuda tuturor provocărilor care există în administrația orașului nostru, să
lupt mai departe.
Am decis să lupta mai departe pentru construirea unei administrații funcționale și
performante!
Obiective mele pentru 2021:
1. Transparentizarea banului public.
2. Construirea unei administrații funcționale și performante.

Mircea Cirț
Consilier local PNL
Din respect pentru băimăreni!

