LUPȘA ȘTEFAN

RAPORT DE ACTIVITATE
în calitatea de consilier local al Municipiului Baia Mare, pentru perioada
ianuarie – decembrie 2018

Sunt consilier local al Municipiului Baia Mare din anul 2012, iar din anul 2016 sunt
consilier din partea Coaliției pentru Baia Mare.
În calitatea de consilier în anul 2018 am acționat pentru respectarea legilor și a
hotărârilor Consiliului Local și m-am implicat în activitatea de documentare pentru
proiectele de hotărâri supuse spre dezbatere și aprobare în comisiile de specialitate și în
ședințele de plen.
Am făcut parte din Comisia de Urbanism și amenajarea teritoriului unde din 34 de
ședințe am participat la 32.
Proiectele de hotărâri supuse spre dezbatere și avizare le-am studiat cu atenție și
unde a fost cazul m-am documentat în teren astfel încât poziția și părerea mea față de
problema dezbătută să fie cât mai corectă.
M-am opus în permanență înstrăinării obiectivelor și terenului aparținând
municipiului și am acționat pentru ca municipiul să intre în posesia unor terenuri și
obiective de patrimoniu. Am încercat să particip la cât mai multe ședințe ale plenului
consiliului pentru a-mi aduce contribuția la votul final și unde era cazul să-mi susțin
poziția pe care am avut-o în comisie.
Astfel din cele 52 de ședințe de plen am participat la 51 de ședințe, la cele
extraordinare și de îndată participarea a fost de 100%. În Consiliul Local am susținut în
permanență problemele care priveau pensionarii.

O contribuție importantă am avut în comisiile pentru repartizarea locuințelor,
comisia de negocieri și licitații precum și în calitatea de președinte a comisiei de analiză a
solicitărilor de fonduri în baza legii 350.
Am participat la trei emisiuni TV local pe probleme privind pensionarii precum și
activitatea de consilier local.
În luna octombrie am condus ședințele de consiliul local în număr de patru din care
două extraordinare, una de îndată și una ordinară.
Am avut o colaborare bună cu serviciile din cadrul executivului și în mod special cu
primarul Municipiului Baia Mare .
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