RAPORT DE ACTIVITATE
privind activitatea desfăşurată în perioada
ianuarie - iunie 2010.

Subsemnatul HUSZÁR ISTVÁN ERIC, consilier local al
municipiului Oradea, în temeiul art. 51, alin.(3),(4) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, respectiv
art. 44, alin.(1),(2) şi art. 50, alin.(1),(2),(3) din Legea nr. 393/2004,
actualizată, privind Statutul aleşilor locali, art.189 lit.k) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Oradea, prezint raportul de activitate pentru perioada
ianuarie - iunie 2010.
În perioada 01 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010
Consiliul Local al Municipiului Oradea s-a întrunit în 6 şedinţe
ordinare şi 5 şedinţe extraordinare în cadrul cărora au fost adoptate
un nr. de 448 HCL. Am participat la toate cele 6 şedinţe ordinare şi
am lipsit la o şedinţă extraordinară.
În calitate de preşedinte a Comisiei Buget am condus şedinţele
acestei comisii în cadrul căreia au fost dezbatute un număr de 456
proiecte de hotărâri şi am semnat rapoartele pentru avizarea
favorabilă a unui număr de 336 proiecte de hotărâri.
În perioada ianuarie - iunie 2010 ca preşedinte al
Comisiei Buget-Finanţe, am desfăşurat următoarele activităţi :
- am condus lucrările şedinţelor comisiei mai sus amintite,
analizand toate rapoartele de specialitate de pe ordinea de zi şi am
avizat sau am respins introducerea materialelor pentru plenul şedinţei
Consiliului Local;
- am efectuat deplasări pe teritoriul Oradiei, în special la
obiectivele care apăreau în proiectele de hotărâri,
- la fiecare şedinţă a comisiei am avut observaţii şi
propuneri de modificare a proiectelor de hotărâre, aşa cum reiese şi
din centralizatorul observaţiilor, care sunt anexate la materialele ce
au fost dezbătute în şedinţele ordinare sau extraordinare ale
Consiliului Local al municipiului Oradea.

În şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de
28.01.2010. la Proiectul de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind
ajustarea tarifelor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente
fitosanitare practicate de SC DERATON SRL am propus ajustarea
tarifelor cu 11,63 % (ceea ce reprezintă media între inflaţia la servicii
8,78 % şi inflaţia servicii din care: apă, canal, salubritate 14,47 % în
perioada octombrie 2008 - octombrie 2009).
În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Oradea care a avut loc în data de 12.02.2010., la punctul
1 de pe ordinea de zi „Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de
investiţii Amenajare intersecţie Calea Clujului – P-ţa 1 Decembrie –
Cele Trei Crişuri – Calea Mareşal Averescu în municipiul Oradea” am
solicitat ca semaforul amplasat în faţa Catedralei Ortodoxe să nu fie
acţionat prin buton ci să fie semafor obişnuit care să fie corelat cu
semaforul de la Piaţa Mare (în faţă la BCR).
De asemenea am mai solicitat mutarea staţiei de
autobuze de pe str. Cele Tei Crişuri pe str. Aleea Emanuil Gojdu
pentru a putea coborî elevii care vin din judeţ (să fie doar staţionare
nu oprire).
În şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de
28.01.2010. la Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind
aprobarea ajustării tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC
RER Ecologic Service Oradea SA am propus ajustarea tarifelor cu
11,63 % (cea ce reprezintă media între inflaţia la servicii 8,78 % şi
inflaţia servicii din care: apă, canal, salubritate 14,47 % în perioada
octombrie 2008 - octombrie 2009).
În şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de
28.01.2010. la cap. Diverse, am solicitat luarea de măsuri cu privire la
autoturismul BH66MIR care staţionează avariat pe trotuar de
aproximativ 4 luni, pe str. Ecaterina Teodoroiu şi cu privire la
Pasarela pietonală spre Ecaterina Teodoroiu deoarece plasa de
protecţie este montată prea înalt şi reprezintă un pericol pentru copii.
În şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de
12.02.2010. la Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru
aprobarea instituirii tarifului lunar pentru închirierea chioşcurilor

amplasate în Orăşelul Copiilor în vederea desfăşurării de activităţi
comerciale permanente am propus la art. 5 stabilirea preţului de
pornire al licitaţiei la valoarea de 800 lei/chioşc/lună.
În şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de
12.02.2010. la Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind
aprobarea PUD – Construire magazin comercial şi piaţa
agroalimentară cu locuri de parcare, alei şi platforme carosabile, str.
Ovidiu Densuşianu nr. 4, nr. cad. 13084, nr. topo 1631/67 şi 1631/83
– Oradea am solicitat la repartizarea spaţiilor comerciale în noul
amplasament să aibă prioritate comercianţii care îşi desfăşoară şi în
prezent activitatea acolo şi au contracte valabile.
În şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de
29.03.2010. la Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind
aprobarea Planului de amplasament şi delimitare pentru trei imobile
situate în Oradea, zona Cimitir Municipal, reprezentând teren în
suprafaţă de 16.492 mp, 3.460 mp şi 26.436 mp în vederea
constituirii unui drum de legătură între Şoseaua de Centură am
propus ca în paralel cu obţinerea documentaţiilor de urbanism pentru
acest material să se facă demersuri şi pentru un nou acces în
Cimitirul Municipal.
În şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de
14.06.2010., la cap. Diverse am solicitat verificarea maşinilor RER
care efectuează lucrările de spălare a străzilor pe timp de vară,
deoarece s-a constatat că acestea alimentează din hidranţii situaţi pe
străzi.
Pe lângă activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului
Local al municipiului Oradea, am organizat întâlniri cu cetăţenii în
cadrul biroului de la sediul U.D.M.R., organizaţia RÂT, unde în fiecare
luni, între orele 16,00 – 17,00 am audienţă.
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