RAPORT DE ACTIVITATE PE PERIOADA IULIE – DECEMBRIE 2008

Subsemnata Adriana Lipoveanu, consilier local al municipiului Oradea, aleasa pe listele
PNL la alegerile locale desfasurate in iunie 2008, in virtutea obligatiei si datoriei morale de a
depune pentru informarea publica acest document, enumar in continuare activitatile si
demersurile pe care le-am efectuat :
In cele 6 luni de activitate, am participat la 4 sedinte ordinare din cele 6 convocate,
respectiv la 4 sedinte extraordinare din cele 5 convovate. Premergator participarii la intrunirile
Consiliului Local, materialele supuse dezbaterilor au fost discutate in Comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism.
A) Pe problematica principala, a urbanismului, m-am implicat in urmatoarele activitati:
•

Urmarirea respectarii legislatiei referitoare la dezvoltare urbanistica si a aplicarii
Ordonantei

Guvernului nr. 27/2008 privind modificarea Legii nr. 350/2001 a

urbanismului si amenajarii teritoriului.

Astfel toate proiectele de hotarari pentru

aprobarea planurilor de urbanism zonale sau de detaliu au fost verificate, iar cele
incomplete, cu neconcordante sau neoportune au fost propuse fie pentru retragere, fie
pentru modificare.
•

Participarea la elaborarea noului Regulament de functionare a Comisiei Municipale de
urbanism si amenajarea teritoriului, astfel incat acest for profesional sa aiba un rol major
in adoptarea acelor hotarari care sa imprime orasului dezvoltarea viitoare armonioasa, in
conditiile respectarii vecinatilor. Acest nou regulament, fata de vechiul regulament, a
fost conceput si cu scopul de a reduce birocratia ( astfel, planurile urbanistice zonale nu
mai contin 2 etape, ci doar una; promovarile acestor planuri in CL se fac concomitent
cu proiectele de hotarari ce vizeaza acceptarea ofertelor de donatie imobilara pentru
prospectele stradale ce trebuie modernizate).

•

Selectia noii componente a Comisiei Municipale de urbanism si amenajarea teritoriului,
prin care s-a urmarit cresterea nivelului profesional al acestei comisii si asigurarea luarii
deciziilor intr-un mod democratic si transparent.

•

Colaborarea la elaborarea temei de proiectare pentru noul PLAN URBANISTIC
GENERAL al municipiului Oradea, conform promisiunii din campania electorala,
actualmente fiind in desfasurare realizarea caietului de sarcini pentru scoaterea la
licitatie.

B) In calitate de consilier local am participat , in urma nominalizarii de catre Consiliul Local
la dezbaterile comisiei de solutionare a contestatiilor

repartizarilor locuintelor ANL,

solicitand impreuna cu alti consilieri PNL si UDMR reverificarea fiecarui dosar (nu doar a
celor contestate) , astfel incat, pentru eliminarea oricaror suspiciuni, lista finala sa reflecte
intocmai prioritatile, conform legislatiei in vigoare.
C) De asemenea , in urma hotararii Consiliului Local, fac parte din comisia de negociere a
vanzarii cabinetelor medicale conform legislatiei in vigoare, unde s-au stabilit regulile si
conditiile de plata, iar negocierile purtate au decurs satisfacator pentru fiecare parte, astfel
ca nu au fost inregistrate contestatii.
In toata activitatea mea de pana acum, eforturile si energia mea au fost canalizate
pentru a contribui la dezvoltarea si progresului municipiului Oradea, iar in deciziile pe care
le-am luat, am sustinut intotdeauna interesele concetatenilor mei.

Oradea, la 29.01.2009

Consilier local,
Adriana Lipoveanu

