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CAP. I: CONTEXT LEGISLATIV

Activitatea consilierului local este reglementată de Codul Administrativ1.
Conform art. 225, alin. 2 din Codul Administrativ, aleșii locali sunt obligați
să prezinte un raport anual de activitate2.

CAP. II: ASPECTE INTRODUCTIVE

În urma alegerilor desfășurate în data de 27 septembrie 2020, am fost ales
consilier local pe listele Alianței USRPLUS, în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Baia Mare.
Pentru perioada la care face referire prezentul raport, atât eu cât și grupul
consilierilor USRPLUS, nu am fost într-o alianță și nu am avut vreun protocol de
colaborare cu reprezentanți ai altor grupuri politice din cadrul Consiliului Local
al Municipiului Baia Mare.
Subsemnatul, am depus jurământul și am fost investit consilier local în
cadrul ședinței de constituire a Consiliului Local al Municipiul Baia Mare, ședință
desfășurată în data de 29 octombrie 2020, astfel că prezentul raport se referă
strict la activitatea desfășurată de la această dată și până la finele anului 2020.

1

Adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, publicată in Monitorul Oficial al României, nr. 555/05
iulie 2019.
2
Fiecare consilier local, respectiv consilier judetean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții consiliului
județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

CAP. III: ACTIVITATEA DIN CADRUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Ulterior procedurii de constituire și ca parte integrantă a Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Consiliului Local, am ales să activez în cadrul
comisiei de buget. Mai jos va rog sa gasiti descrierea acestei comisii:
Comisiei I - Comisia de prognoză, programe de dezvoltare economică, buget,
finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Baia Mare și
turism
Atribuţii principale
• analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
• se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
• întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate,
pe care le prezintă consiliului local.
Comisia I avizează proiectele de hotărâri care vizează
• bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar, inclusiv cele ale organizaţiilor prestatoare de servicii
aflate sub autoritatea Consiliului local;
• contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie
publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativteritoriale, în condiţiile legii;
• stabilirea impozitelor şi a taxelor locale, în condiţiile legii;
• acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar, acolo
unde este cazul, şi personalului didactic;
• documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local;
• dezvoltarea economico-socială a municipiului;
• strategiile privind dezvoltarea economică, socială;
• organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, organigrama şi
statul de funcţii;
• înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii al regiilor autonome de
intres local ;

Comisia exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau de către Consiliul local al
Municipiului Baia Mare.

În anul 2020, in perioada 29.10 – 31.12.2012, Consiliul Local al Municipiul Baia
Mare s-a întrunit in sedinte de consiliu de 7 ori, am fost prezent la toate cele 7
sedinte. Au fost 5 sedinte ale comisiei de buget, am participat la toate cele 5
sedinte ale comisiei de buget.

Baia Mare,
31 martie 2021

Consilier local,
Claudiu-Vasile POP

