LUPŞA ŞTEFAN
RAPORT DE ACTIVITATE
în perioada iunie- 31 decembrie 2016

în perioada la care se referă raportul am activat în Consiliul Local ca membru al Coaliţiei
pentru Baia Mare şi am participat la 21 de şedinţe din cele 22 care au avut loc.
în luna iunie şi iulie 2016 am fost preşedinte de şedinţă inclusiv la şedinţelor de constituire şi
la care primarul ales a depus jurământul de credinţă.
Am participat la 5 şedinţe ordinare 11 extraordinare ; 4 dindată şi ia 9 şedinţe de comisie de
urbanism şi amenajarea teritoriului din care fac parte.
La toate şedinţele la care am participat mi-am adus contribuţia atât în comisii cât şi în plen
astfel încât hotărârile care s-au adoptat să respecte legislaţiei in vigoare precum şi prevederile
unor hotărâri luate anterior.
M-am opus la înstrăinarea terenurilor aparţinând primăriei şi m-ara opus ocupării terenurilor
libere din centrele de cartier ale municipiului Baia Mare.
Din păcate şi în această legislatură foarte multe proiecte de hotărâri care au fost analizate în
comisia de urbanism au fost legate de legalizarea unor construcţii în. mod special garaje care nu a
respectat suprafaţa aprobată prin autorizaţia de construire.
Am susţinut în Consiliul Local achiziţionarea unor obiective din centrul istoric al municipiului
Baia Mare precum şi a unor obiective care ar putea fi valorificate de primăria municipiului Baia
Mare. Mă refer concret la obiective din domeniul sportului, cinematograful Dacia, sediul
REMIN, sediu pentru Poliţia Locală sau a unor platforme industriale dezafectate pentru crearea
unui parc industrial în Baia Mare.
Cu orice ocazie am susţinut în Consiliul Local realizarea unei Case pentru Vârstnici cu venituri
modeste, realizarea unor Centre de zi pentru vârstnici şi dezvoltarea serviciilor de îngrijire sociomedicală la domiciliu pentru vârstnicii care nu se pot descurca singuri.
Având un contact permanent cu persoane de vârsta a-3-a am încercat ca toate proiectele de
hotărâri să ţină cont de sugestiile bune pe care le-am primit de la cei menţionaţi mai sus.
Am participat la 2 dezbateri publice pentru puz-uri ce priveau centre de cartier şi am participat
la 3 dezbateri pe teme ce privesc problemele pensionarilor la posturi de televiziune locală.
Am făcut audienţe pentru cetăţenii municipiului în calitate de consilier local atât la sediul
Coaliţiei pentru Baia Mare cât şi ia sediul CASPEV.

In calitate de preşedinte de comisie de analiză a solicitărilor de sprijin financiar în domeniul
social în baza legii 350 am organizat în luna noiembrie 3 şedinţe de analiză a solicitărilor ş am
făcut propunere de repartizare a unor fonduri pentru asociaţiile şi fundaţiile care se ocupă în mod
special de copii cu dizabilităţi şi vârstnici nevoiaşi.
Am colaborat bine cu personalul din aparatul executiv al primăriei şi în mod special cu
primarul şi viceprimarii precum şi salariaţii din compartimentele de asistenţă socială.
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