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RAPORT
de activitate in calitatea de Consilier Local al Municipiului Baia Mare
iulie – decembrie 2012

In perioada de raportare am participat la un numar de 14 sedinte ale
plenului Consiliului Local din care una de constituire, 6 ordinare si 7 sedinte de
indata.
Am participat la votul tuturor proiectelor de hotarari supuse dezbaterii si
am participat efectiv la discutii pe marginea proiectelor de hotarari ce priveau
problemele de urbanism si care au fost dezbatute si in comisia din care fac parte
precum si la proiectele de hotarari ce vizau pensionarii sau persoanele
defavorizate sau cu dizabilitati.
Atat in comisia de urbanism unde am participat la 11 sedinte, cat si la
plenul Consiliului m-am opus aprobarii intrarii in legalitate a unor constructii (in
mod special garaje) a caror suprafata construita a fost mai mare cu peste 20%
decat suprafata aprobata, la fel m-am opus aprobarii unor extinderi de spatii
comerciale sau de prestari servicii care prin realizarea lor ocupau spatii de
circulatie pietonala sau extinderile depaseau cu peste 20% suprafata existent.
M-am opus categoric la extinderile asimetrice sau la solicitarile de
extinderi a caror aspect architectural era indoielnic.
In comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului
si turism pe langa participarea efectiva la analizarea tuturor documentatiilor,
care au stat la baza proiectelor de hotarari de fiecare data am facut deplasari in
teritoriu la cel putin un amplasament care era cu probleme.
Deplasarea s-a facut fie in grup cu mai multi membrii din comisie fie
individual si am incercat sa fiu foarte obiectiv in votul exprimat in comisie si
ulterior in plen.
M-am opus in permanenta aprobarii unor PUZ-uri care ocupau zone verzi
din zonele central ale municipiului Baia Mare sau priveau realizarea unor
constructii care nu respectau regulile de urbanism sau solicitarile de indesiri
fortate intre constructiile existente.

Prin hotararea Consiliului Local nr. 213/2012 am fost numit presedinte al
comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor cu finantare nerambursabila de
la bugetul local, in baza legii 34/1998 si a legii 350/2005.
In aceasta comisie impreuna cu ceilalti membrii in perioada 15.11.2012 –
15.12.2012 am analizat documentatiile celor 7 ONG-uri care au solicitat fonduri
din bugetul local si am procedat la vizitarea fiecarei unitati pentru a ne convinge
de veridicitatea celor prezentate in documentatie.
Dupa analiza in comisie am facut propuneri concrete pentru plenul Consiliului
Local care ulterior au fost aprobate cu datele care au fost propuse de comisie.
Ca reprezentant al Consiliului Lolcal in consiliile de administratie a Colegiului
Tehnic Transilvania si la Scoala Generala nr.9 - Mihail Sadoveanu , am
participat la toate sedintele implicandu-ma activ in luarea unor decizii
importante pentru desfasurarea activitatilor din aceaste institutii.
In calitate de Consilier Local am participat la 3 dezbateri la posturile de
televiziune locale, 2 pe probleme care priveau pensionari si una pe problematica
rromilor.
In permanenta am fost in contact cu persoanele varstnice pe care le reprezint in
Consiliul Local si prin prezenta mea in mijlocul pensionarilor am incercat sa
clarific multe hotarari ale consiliului care pentru unii pensionari erau neclare.
Personal consider ca eficienta mea nu a fost maxima in anul 2012 fiind pentru
prima data ales Consilier Local iar prima perioada a fost o perioada de studiu
si acomodare cu colectivul si stilul de munca a primarului.
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