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CONTEXT LEGISLATIV  
 

Conform art. 225 din Codul administrativ, Art. 225: Dispoziţii privind obligaţiile de 

informare pentru aleşii locali 

(1)Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel 

puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în 

consiliul local, respectiv în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate 

la întâlnirea cu cetăţenii. 

(2)Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, 

respectiv vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport 

anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Fiecare primar prezintă anual, în faţa autorităţii deliberative, un raport privind 

starea economică, socială şi de mediu a unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale. Fiecare preşedinte al consiliului judeţean prezintă anual în faţa autorităţii 

deliberative un raport privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale. 

 

4. ȘEDINȚE DE CONSILIUL LOCAL IN ANUL 2020   
 

Consilierii locali au fost investiți în cadrul primei sedinței de consiliu local din data 

de 30.10.2020.  

Ședințele de Consiliu Local desfăsurate de la investire până la sfârșitul anului 2020 

au fost in numar de 6: 3 sedințe ordinare si 3 sedințe extraordinare. În calitate de 

Consilier Local am participat la toate ședințele de comsii sau de organizate în 2020. 

Acestea sunt listate impreuna cu un link la procesele verbale de sedință, din care 

puteti afla proiectele supuse votului, luările de cuvant și pozițiile consilierilor:  

1. Ședința de investire a Consilierilor Locali  
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2. Ședința extraordinara din 24.11.2020 

https://www.primariatm.ro/wp-

content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_24.11.2020.pdf 

3. Sedinta ordinara din 27.11.2020 

https://www.primariatm.ro/wp-

content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_27.11.2020.pdf 

4. Sedinta ordinara din 15.12.2020 

https://www.primariatm.ro/wp-

content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_15.12.2020.pdf 

5. Sedinta ordinara din 16.12.2020 

https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/16.12.2020.doc 

6. Sedinta extraordinara din 23.12.2020 

https://www.primariatm.ro/wp-

content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_23.12.2020.pdf 

Important de știut că sedintele de consiliu local sunt precedate de ședintele din 

Comisiile de Specialitate care sunt publice și se desfasoară săptamânal, când sunt 

discutate toate proiectele de HCL în toate comisiile, sunt cerute explicații din partea 

aparatului de specialitate și sunt supuse la vot.  

Studierea acestor propuneri de HCL ridică adesea multe intrebări, făcându-se  

resimțită nevoia de a solicita aparatului de specialitate clarificări, analize și rapoarte 

care explică în detaliu anumite aspecte, există și cazuri în care se cere retragerea 

propunerilor datorită unor informatii incomplete, erori, sau neînțelegeri.  

Exemple de probleme pe care le-am ridicat:   

▪ Procedurile de închiriere ale spațiilor aflate in proprietatea primariei si o 

situatie clara si recenta a acestor inchirieri  

▪ Procedurile de vânzare a spațiilor si terenurilor trecute din proprietatea 

publică în proprietatea privata și modul în care se face actualizarea prețurilor  

▪ Acțiuni concrete și indicatori de performanță in cazul Planurilor de combatere 

a discriminării romilor 

https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_24.11.2020.pdf
https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_24.11.2020.pdf
https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_27.11.2020.pdf
https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_27.11.2020.pdf
https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_15.12.2020.pdf
https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_15.12.2020.pdf
https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/16.12.2020.doc
https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_23.12.2020.pdf
https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/01/pv_sed_clt_23.12.2020.pdf
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▪ Situația transportului scolar, grad de utilizare versus costuri  

▪ Modificarea HCL nr. 63/2017 - Timișoara - Regulamentului de informare si 

consultare a publicului initiate de Rodica Militaru si Aida Szilagyi, datorită 

procesului defectuos și a neclarităților existente în regulament.  

 

STATUT ȘI APARTENENȚĂ ÎN ALTE COMITETE ȘI COMISII  
 

• Consilier în Comisia III – pentru administrarea domeniului public şi privat, 

servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale (AQUATIM 

S.A., S.C. Administrarea Domeniul Public S.A., S.C. COLTERM S.A., S.C. 

Drumuri Municipale S.A., S.C. Horticultura S.A., S.C. Pieţe S.A., S.C. Brantner 

Ecologic Service S.A)  

• Membru în Consiliul de Administrație a două școli: Scoala nr. 30 și Liceul 

Lenau 

• Membru in Comisia Asociatiei de Dezvoltare Integrata a Polului de Creștere 

Timișoara   

 

OBIECTIVELE MELE ÎN ACEST MANDAT 
 

➢ UN AER MAI CURAT, UN ORAȘ MAI PUȚIN POLUAT   

➢ TIMIȘOARA CURATĂ 

➢ MAI PUȚINE DEȘEURI  

➢ EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI 

➢ O COMUNITATE RESPONSABILĂ ȘI EDUCATĂ 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ÎN 2020  
 

UN AER MAI CURAT  
Obiective specifice Acțiuni intreprinse in 2020 

Extinderea retelei de monitorizare 
a calității aerului  

Fundatia ETA2U propune incheierea unui 
protocol al cărui obiect il constituie 
colaborarea cu Primaria pentru 
implementarea unui serviciu de 
monitorizare a calității aerului utilizând stații 
compacte de monitorizare  echipate cu 
senzori electronici (denumite in continuare 
„stații de monitorizare”), care comunică 
wireless prin protocolul LoRaWAN, utilizând 
rețeau Fundatiei denumită LoRaTIM și o 
aplicație web pentru prezentarea datelor 
către public (denumit in continuare 
„serviciul de monitorizare”). Serviciul de 
monitorizare va cuprinde 16 locații din 
Timișoara solicitate de Primărie și va fi oferit 
gratuit pentru o perioada de 12 luni. 

Intâlniri cu ETA2U și departamentul de 
mediu pentru discuții preliminare  

Contribuții la indentificarea locațiilor  

Contribuții la acordul de colaborare cu 
ETA2U, in faza de finalizare 

Impozitarea poluarii provenite din 
trafic și sisteme de incălzire 
individuale 

Studierea cadrului legal existent 

O nouă politică de parcare  Grup de lucru politici parcare  

TIMISOARA CURATĂ  
Obiective specifice Actiuni intreprinse in 2020  
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Verificarea modului in care este 
indeplinit Contractul de curatenie 
al orasului, propuneri de 
imbunanatire  

▪ Analiza contractului Branter (curatenie si 
deszapezire)  

▪ Analiza contract Transclean   
▪ Discutii cu seful departamentului de 

salubrizare si managerul firmei Brantner 
▪ Urmărirea in teren a modului in care se 

executa salubrizarea străzilor cu ajutor 
primit de Ovidiu Chise și alti membri USR, 
rezultatul poate fi accesat aici:  

• Raport cu concluzii si recomandări de 
eficientizare a activităților  

MAI PUTINE DESEURI  

Obiective specifice Acțiuni intreprinse in 2020 
O regândire a sistemului de 
colectare a deșeurilor in paralel cu 
politici de prevenire a acestora 
bazat pe constientizare, educare, 
și consum responsabil   

Analiza PJGD 2025 si a noului Regulament 
de Salubrizare al ADID. Rezultat: prezentare 
pentru primar cu responsabilitatile primariei 
si concluzii personale 

Observatii scrise la noul Regulament de 
Salubrizare, transmise prin email catre ADID.  

Opinie pentru Primar la “Scrisoare de interes 
referitoare la dezvoltarea unei instalații de 
ardere a biomasei” din partea dlui Han Bing, 
Deputy General Manager, China Machinery 
Engineering Corporation, din data de 12 
August, 2020 

La cererea primarului, propuneri de 
modificări al proiectul de lege a depozitării 
deșeurilor 

La cererea primarului, observații la SF 
Colterm “Retehnologizare gospodarie de 
combustibil CET Sud pentru utilizarea 
combustibil alternativ biomasa”  

Studiu soluții “plăteste pentru cât arunci” 
transmis către Retim și ADID  
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Centru de valorificare a deșeurilor 
din constructii , creșterea 
valorificării acestora și reducerea 
abandonului ilelgal 

Studiu preliminar despre experiențele 
existente in Europa , centre de valorificare a 
deseurilor din constructii și demolări , livrat 
Primarului  

Proiecte pilot de infrastructură 
mica de colectare a deșeurilor in 
Timișoara   (colaborari OIREP)  

 

HCL pentru interzicerea plasticului 
de unică folosință la vânzarea 
diferilor produse, catering, 
manifestari de orice fel inclusiv 
festivaluri 

 

Sprijin pentru demarare proiect 
“Instalatia de fermentare 
anaeroba a tuturor deșeurilor de 
natura organică”  în Timișoara 

 

 


