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Activitatea pe care am desfășurat-o în anul 2019 în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Baia Mare s-a axat pe o participare cât mai activă și obiectivă la toate
proiectele de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării.
Am încercat să fiu cât mai obiectiv atât în comisii precum și în plenul ședințelor,
votul pe care l-am dat s-a bazat pe o documentare cât mai profundă asupra problemei
supusă dezbaterii.
In comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, pe lângă faptul că am studiat
fiecare documentație iar acolo unde a fost cazul m-am deplasat și în teren astfel încât
votul pe care l-am dat să fie cât mai obiectiv.
Comisia de urbanism a avut în anul 2019 un număr de 35 de ședințe din care am
participat la 34. Nu am participat la o ședință în perioada de concediu fiind plecat din
țară.
În general proiectele de hotărâri au fost aprobate în conformitate cu avizul primit
în comisia Consiliului Local în anul 2019 și s-a întrunit în 47 de ședințe din care am
participat la 43 din care 12 ordinare și 16 extraordinare și 15 de îndată în care s-au
aprobat 552 hotărâri. Absențele de la unele ședințe au fost motivate respectiv nu am
participat la 4 ședințe care s-au desfășurat în perioada concediului de odihnă.
Am făcut parte din comisia de negociere în vederea achiziționării unor bunuri sau
terenuri necesare Municipiului Baia Mare în vederea dezvoltării unor activități utile
pentru locuitorii Municipiului Baia Mare. În această comisie am încercat ca prin
negocierile făcute să se achiziționeze bunurile puse în discuție la prețurile cât mai
convenabile pentru municipiu. Aceeași poziție și atitudine am avut-o și în discuțiile avute

pentru închirierea unor spații necesare pentru serviciile primăriei sau pentru rezolvarea
unor cazuri sociale mai deosebite.
Ca membru în comisia de repartizare a locuințelor și a spațiilor cu altă destinație
am participat la majoritatea ședințelor și am urmărit ca la repartizarea locuințelor să se
respecte cu strictețe listele de priorități iar la întocmirea listelor să se respecte criteriile
aprobate în Consiliul Local. În privința spațiilor cu altă destinație am încercat să fiu cât
mai obiectiv în privința destinației și a prețurilor stabilite pentru închiriere. Am avut o
colaborare bună cu colegii consilieri, cu aparatul executiv al primăriei și cu primarul
Municipiului Baia Mare.
Am participat la 3 emisiuni locale TV –local în principal cu tematică privind
pensionarii și sigur în discuție s-au adus și problemele pensionarilor din Baia Mare și
modul cum Consiliul Local acționează pentru rezolvarea acelor probleme. Am prezentat
modul cum se acționează și cum se intenționează a fi soluționate problemele privind
transportul în comun , ajutoare, case pentru vârstnici precum și îngrijirea socio- medicală
pentru persoane aflate în dificultate și fără sprijin. Nu toate problemele pe care am crezut
că s-ar putea rezolva în Consiliul Local în mod special pentru vârstnici au fost soluționate
motiv pentru care în perioada scurtă din acest mandat sa mai încerc sa le aduc în
dezbatere.

Președinte
Ing. Lupșa Ștefan

