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in anur2015 in caritate de consirier rocaram participat re 36 gedinle
are
plenului consiliului Local, 33 gedinle ale comisiei de
urbanism,3 gedinte ale comisiei de
analizi a proiectelor depuse de oNG-uri pentru fonduri in baza Legii
34/L99g,10 gedinle
ale comisiei de repartizare are rocuinferor
9i ra 3 sedin!e are comisiei de ricitatii.
in comisia de urbanism am anarizat toate proiecter. o. h*;rlrirupuse
spre
avizare iar unde a fost cazul m-am deplasat in teren cu o parte
din membrii comisiei spre
documentare si pentru a putea rua o hotdrdre c6t maicorectd gi
care sd respecte
legislalia in vigoare gi hotd16rile anterioare.
in generar m-am opus ocup5rii spaliiror de circuratie, centreror
de cartier gi
extinderilor care nu se aliniau la clSdirile invecinate sau care nu
respectau prevederile din
Hoti16rile Consiliului Local.
M-am opus categoric v5nzSrii terenurilor aflate in proprietatea primlriei
iar in
ce prive$te achiziliile am optat pentru terenuri si constructii
care ulterior achizitiei se
puteau va lorifica in folosulcomunitdtii.
in ce privegte activitatea de pregedinte a comisiei de anarizd a proiecteror
depuse de oNG-uri pentru oblinerea de fonduri in baza Legii
3l/lgggag mentiona ci am
analizat fiecare proiect cu obiectivitate gi ne-am deplasat la fiecare
solicitant pentru a
verifica dacd solicitirile corespund cu realitatea.
La gedinlele de repartizare a locuinteloi am
linut cont in votul meu de toate
criteriile aprobate gi de lista de prioritdli.astfel inc6t repartitia locuinlelor
sd fie cit mai
obiectivl 9i corectS.
in comisia de licitatii la care am participat s-au fdcut achizitii de terenuri
unde
in mod activ am optat pentru un pre! cdt mai mic.
$edinlele plenuluiConsiliului Localin care s-au aprobat proiectele de hotd16ri
avizate de comisiile de specearitate am sustinut aceleasi principii pe
care re-am expus ra
gedinlele din comisii gi unde a fost cazur am ficut propuneri
de amendamente.

Am suslinut in anul 2015 achizilionarea unor obiective din
domeniul sportului,
-ulturii sau construclii de patrimoniu in vederea modernizirii gi utiliz5rii lor in
folosul
cetdten ilor municipiulul Baia Mare.
Am sustinut cu tdrie gi cu toate puterile acliunile intreprinse pentru
ca Baia Mare
sd devind Capitala Culturald in anul 2021.
in acest sens am participat ra toate dezbaterire organizate pe aceastd
temd si am
venit cu propuneri ca in programur activitiliror sd fie cuprinse gi
activitilire curturare
organizate de v6rstnici, modernizarea transportului local, realizarea
de centre
socioculturale pentru virstnici in fiecare cartier al Municipiului Baia
Mare gi realizarea
unei case moderne pentru varstnicii nevoiasi gi f5rd posibilitSti
sd se descurce singuri. Am
participat ra Adunarea GenerarS a societStii comerciale
uRBrs - sA.
in calitate de consirier rocaram participat la opt dezbateri pe posturile
de
televiziune locald 9i am avut mai murte aparilii in presa rocard
probreme
cu
de interes
public 9i care vizau persoanele vdrstnice.
Chiar dupi trei ani de activitate in Consiliul Localconsider
cI incd sunt multe
problemele care au fost solicitate spre a fi puse in
legalitate care provin din anii
precedenti.

Baia Mare
30.03.2016
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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.

Baia Mare
30.03.2017
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