Raport de activitate
Ianuarie- Decembrie 2011

Subsemnatul Hossu Bogdan, consilier local ales din iunie 2008 pe lista PSD in
cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea depun urmatorul raport de activitate:
Forma de activitate:
1. In plenul Consiliului Local
2. In comisia de specialitate
3. Alte comisii
4. Intalniri cu cetatenii Municipiului Oradea
1. In plenul consiliul local.
Am participat la toate cele 23 de sedinte ordinare si extraodinare ale Consiliului
Local al municipiului Oradea, în cadrul cărora au fost supuse dezbaterii un numar de
857 de proiecte hotărâri. Am luat cuvantul de 12 de ori pe diverse proiecte de hotarare
care au fost supuse dezbaterii consiliului local si am interpelat pe diferite probleme
executivul.
2.In comisia de specialitate
Sunt membru al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, invăţământ,
tineret, activităţi sportive şi de agrement.
In cadrul sedintei din 10.02.2011, la proiectul de hotarare privind bugetul
municipilui Oradea propune includerea în lista cu investiţiile la şcoli pe anul 2011
a Liceului Aurel Lazăr cu două obiective de investiţii şi anume, 65.000 lei reparaţii
uşi şi geamuri,163.000 pentru linia tehnologică a cantinei.
In sedinta din 23.02.2011 am solicitat impreuna cu colegii din comisie
retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului
de parteneriat încheiat între ASCO şi Asociaţia Religioasă Biserica Credinţei
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Oradea si am cerut ca urmare a sesizarilor primite din partea cetatenilor realizarea
unei treceri de pietoni la intersectia strazii C. Brancoveanu cu b-dul Decebal.
In sedinta din 31.03.2011 la Proiectul de hotărâre privind modificarea listei cu
obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale SA pe anul 2011 am propus ca
achizitionarea celor două maşini să se facă prin Programul Rabla.
In cadrul sedintei din 20.07.2011 am solicitat Direcţiei Management Proiecte
cu Finanţare Internaţională sa prezinte o informare privind raportul valoric dintre
sumele estimate ca reprezentând valoarea Studiilor de Fezabilitate aprobate de
Consiliul Local şi valoarea la care s-a ajuns in urma licitaţiilor publice.
In cadrul sedintei din 30.08.2011 ca urmare a sesizarilor primite am solicitat
Politiei Comunitare să efectueze patrule mai dese pe timp de noapte pe malul
Crişului Repede mai ales în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică deoarece se
distruge mobilierul urban.
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în
favoarea unui nr. de 78 de solicitanţi, a unui lot de 250 mp teren în zona Uzinei de
apă, în vederea construirii de locuinţe, am solicitat elaborarea unui nou regulament
privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenurilor, propunerile si observatiile
mele fiind transmise in scris serviciului terenuri din cadrul A.I.O.
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea reavizării Planului de amplasament
şi delimitare a imobilului cu nr. cad. 167221, cu suprafaţa de 11.143 mp pentru
modificarea conturului şi suprafeţei cu nr. cad. 167221, înscris în CF 167221
Oradea, teren proprietatea municipiului Oradea, transmis în folosinţa Bisericii
Penticostale nr. 1 „Betel”,in 29.11.2011 am solicitat ca la locurile de joacă şi
terenurile de sport din incinta Liceului Penticostal „Betel” copii din zonă să aibă
acces gratuit, după terminarea orelor de curs. Tot in sedinta de comisie din
29.11.2011 am solicitat amenajarea mai multor unor puncte fixe pentru colectarea
deşeurilor electrice şi electronice pe raza municipiului Oradea.
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3.Alte comisii
Sunt membru in comisia de evaluare si selectionare a proiectelor cu finantare
nerambursabila. In calitate de membru al acestei comisii impreuna cu colegii mei din
comisie am aprobat un numar de 174 de proiecte in valoare totala de 975.000 ron.
DOMENII
CULTURA
CULTE
EUROREGIUNE
SPORT
INVATAMANT
MEDIU
TINERET
TOTAL
GENERAL

NR.
DEPUSE
82
9
14
22
40
30
84

PROIECTE

281

SOLICITARI
SUME
1.002.528,75
337.993,00
182.570,00
437.379,62
365.461,00
392.305,00
840.714,50

NR.PROIECTE
APROBATE
52
5
10
14
21
21
51

SUME
ALOCATE
316.500
52.000
23.000
118.000
95.500
135.500
234.500

3.558.951,87

174

975.000

Sunt membru in comisu pentru atribuirea unui teren destinat construirii in
condiţiile Legii 15/2003. Aceasta comisie s-a intrunit de patru ori pe parcursul anului
2011 şi a analizat un total de 510 dosare. Din totalul mai sus menţionat 432 solicitări,
au fost respinse deoarece nu întruneau condiţiile de atribuire stabilite prin Legea
15/2003 şi regulamentul de atribuire a terenurilor aprobat prin H.C.L.nr. 583/2010
(411 solicitări respinse prin H.C.L.nr.231/2011, respectiv 21 solicitări respinse prin
H.C.L.nr.714/2011) , iar unui nr. de 78 solicitanţi li s-au atribuit prin H.C.L.nr.
715/2011, o parcelă in vederea construririi unei locuinţe proprietate personală.
In calitate de membru al Adunarii generale a Actionarilor de la parcul industrial
am participat la toate cele cinci sedinte convocate pe parcursul anului 2011 in cadrul
carora am adoptat 21 de hotarari.
4.Intalniri cu cetatenii Municipiului Oradea
Intalnirile cu cetatenii reprezinta o parte importanta a activitatii mele de consilier,
acestea s-au desfasurat atat la sediul partidului cat si in cartierele municipilui Oradea
in cadrul unor intalnire organizate. Problemele si dolentele cetatenilor au constituit
baza activitatii mele din consiliul local si a luarilor de pozitie pe care le-am avut pe
parcursul anului trecut .
Oradea,

Hossu Bogdan

31.01.2012
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