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Atribuții  
 

● Membru Comisia III – pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice 
şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale 

 
Activități curente 
 

● Activitatea în cadrul ședințelor Consiliul Local 

Data Tip ședință Prezentă Luări de cuvânt 

30.10.2020 festivă da - 

16.11.2020 extraordinară da - 

24.11.2020 extraordinară da - 

27.11.2020 extraordinară da -

15.12.2020 ordinară da da 

16.12.2020 festivă da - 

23.12.2020 extraordinară da - 

 
● Dezbateri publice 

Data Tip dezbatere Prezentă Interpelări, propuneri 

10.12.2020 dezbaterea publică pe marginea 
„Proiectului de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale în Municipiul 
Timișoara pe anul 2021” 

da - 

 
● Ședința adunării generale a asociaților (AGA) 

Data Tip ședință Prezentă Interpelări, propuneri 

03.12.2020 AGA Colterm - online da - 

 
 

● Activitatea  în cadrul ședințelor Comisia III – pentru administrarea domeniului public 
şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale 

 
Sedințele Comisiei III s-au desfășurat săptămânal, online. S-au discutat toate proiectele 
de HCL din săptămâna în curs, în vederea avizării.  

 



Alte activități 
 

● Sunt membră în Comisia pentru Regulament, stabilită prin Hotarârea numarul 
456 din 16.11.2020 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara; împreună 
cu colegii din Consiliul Local, am elaborat un proiect de ROF, care a trecut prin mai 
multe etape de dezbatere în cadrul comisiei; urmează să stabilim comisiile de 
specialitate din componența CL Timișoara. 

● În ședința CLT din data de 15.12.2020 am fost desemnată printre reprezentanții 
Municipiului Timișoara, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere 
Timișoara”. 

● Am inițiat, alături de consilierii locali Paula Romocean, Aida Szilagy, Răzvan 
Negrișanu și consilierul primarului, Rudolf Graef, revizuirea Regulamentului local de 
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 
amenajare a teritoriului, pentru că în forma actuală, nu e foarte clar ce trebuie să 
conțină raportul de informare și consultare și tocmai din această cauză, avem parte 
de deficiențe în mecanismul de informare și consultare, când e vorba de Planurile de 
urbanism zonal sau de detaliu, spre nemulțumirea multor cetățeni. 

● Am solicitat modificarea procedurii de comunicare a plângerilor prealabile (cereri de 
revizuire/abrogare a unor HCL-uri) către consilieri, mai ales când e vorba de HCL-uri 
votate de vechiul CLT: am solicitat ca acestea să fie însoțite de un punct de vedere 
al secretarului general din primărie, pentru că trebuie să votăm informat, dacă 
menținem/revizuim/abrogăm HCL-ul respectiv. Am aflat că aceste plângeri prealabile 
erau tratate superficial de vechiul CLT, de unde și numărul mare de procese, 
majoritatea pierdute de consiliu. 

● M-am implicat, alături de Aida Szilagy, în analiza activității de salubrizare a 
Municipiului Timișoara; concluziile analizei au fost trimise conducerii PMT. 

● Am participat la verificarea modului în care angajații Birosului de Salubrizare din PMT 
fac recepția lucrărilor de măturat manual, verificare finalizată cu un Raport scris către 
viceprimar, cu propuneri de măsuri de îmbunătățire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


