Ioan Cupsa – Consilier municipal

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
In perioada de timp scursa de la preluarea mandatului de consilier (iunie 2008) si pina la
sfarsitul anului 2008, am participat (cu exceptia sedintei care a avut loc la data de 16.12.2008,
cand am lipsit motivat fiind plecat din tara) la toate sedintele de consiliu, precum si la toate
sedintele comisiei juridice (al carui secretar sunt).

In aceasta perioada de timp, impreuna cu grupul de consilieri PNL, atat la dezbaterea
proiectelor de hotarari in comisii de specialitate, precum si la adoptarea prin hotarari ale plenului,
am analizat si sustinut urmatoarele proiecte de interes local:
-

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei pentru anul 2008(tinand
cont de veniturile reale mult mai mici decat cele prognozate si constatand existenta
unor cheltuieli impovaratoare… );

-

Reducerea cheltuielilor, in asa fel incat acestea sa poata fi suportate de catre
Municipiul Oradea si de catre cetatean;

-

Elaborarea strategiei energetice a orasului si a dezvoltarii CET;

-

Extinderea furnizarii energiei termice si reabilitarea punctelor termice si a retelei
de termoficare (in special prin atragerea de resurse financiare nerambursabile…);

-

Trecerea in patrimoniul (dupa caz, privat sau public) al Municipiului Oradea a
unor imobile aflate in proprietatea Statului Roman (vezi: “Tancodrom”, terenul din
zona Sos.Borsului, terenul din str.Brasovului...) in vederea dezvoltarii unor proiecte
de mare interes public local;

-

Infiintarea „Eurobusiness Parc” – parc industrial cu o suprafata de peste 200 ha;

-

Elaborarea unei strategii privitoare la solutionarea problemelor legate de parcarea
masinilor in zona centrala a orasului ( vezi: proiectele de realizare a parcarilor din
str.Brasovului, Piata Independentei, str.Primariei, str.T.Vladimirescu, Parcul Traian...);

-

Modernizarea si extinderea „Gradinii Zoologice” (corect ar fi fost spus : „salvarea si
modernizarea” acestei Gradini Zoologice, aflata printre cele 16 Gradini zoologice care
nu au fost desfiintate...);

-

Functionarea efectiva a Politiei Comunitarea;

-

Modernizarea, reformarea activitatii administrative in sistemul sanitar local;

-

Imbunatatirea activitatii regiilor de interes local;

-

Construirea a 3 noi blocuri de locuinte ANL (proiect care avea si sprijinul ministrului
de resort, insa care nu a putut fi adoptat prin hotarare de consiliu local datorita opozitiei
consilierilor PDL si PSD...!!!);

-

Elaborarea cadastrului verde al municipiului Oradea;

- Reglementare trafic greu in municipiul Oradea;
si altele.

_______________________________________________________________________________

Am avut mai multe intalniri cu cetatenii, atat cu caracter ocazional cat si organizat (la
sediul PNL sau, in cursul lunilor octombrie si noiembrie, in cartierele Iosia , Oncea, Podgoria, zona
Spitalului TBC ...).
Problemele semnalate de catre cetateni au fost :
- lipsa dispensarului medical (cartier Podgoria);
- lipsa locurilor de joaca (blvd Decebal intersectie cu str.T.Vladimirescu) sau existenta
intentiei de a desfiinta astfel de locuri de joaca si spatii verzi (str.Sovata-malul drept al
Crisului Repede) ;
- lipsa unei Piete agro-alimentare in Iosia (a nu se confunda cu Iosia Nord!!!);
- problemele ocazionate de reconstituirea dreptului de proprietate a unor persoane
fizice asupra unor parti din drumul public (str.H.Ibsen, str.Erou Emilian Chitu... );
- intarzieri in solutionarea cererilor privitoare la reconstituirea dreptului de
proprietate (atat in temeiul Legilor fondului finciar cat si in temeiul Legii nr.10/2001);
- problemele de fluenta in trafic ( in ceea ce priveste : necorelarea semafoarelor, strazi
care ar trebui sa aiba sens unic, infiintarea „sensului giratoriu” de la intersectia blvd. Dacia cu
str.Carpati...;
extindere alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri, iluminat public
(strazile Gh.Doja, Podgoria, I.P.Pincio, str.Izvorului ... );
numarul insuficient de locuinte pentru persoanele evacuate din locuinte ...;
extinderea transportului urban in comun ( zona de dealuri a Oradiei...);

problemele ocazionate de relocarea Gradinitelor situate in cladiri retrocedate
(vezi:gradinitele situate pe str.R.Ciorogariu, str.M Eminescu);
salubritatea (pubele, ridicare gunoi...), curatenia strazilor;
urgentarea si simplificarea obtinerii certificatelor de urbanism, a PUD si PUZ, a
autorizatiilor de construire;
probleme ocazionate de felul in care este controlat si functioneaza serviciul de
taximetrie (nenumarate nemultumiri legate de „taximetria la negru”, de transmiterea nelegala a
autorizatiilor de taximetrie, amenzi aplicate, etc. ...);
lipsa unei biserici ortodoxe in zona spitalului TBC (cartier de locuinte in curs de
dezvoltare, nr. mare de credinciosi ...);
neplata catre personalul nedidactic (angajati in scolile si liceele din Oradea ) a
bonurilor valorice...;
lipsa unei case de cultura a studentilor (cu o posibila si propusa locatie in vechiul
cinematograf Transilvania... ).
...
Toate aceste probleme au fost aduse, personal, la cunostinta factorilor de raspundere
din Primaria municipiului Oradea!
O parte mica dintre aceste probleme au fost solutionate, altele sunt in curs de a fi
solutionate, pentru unele insa este nevoie de timp si fonduri care nu sunt in acest moment
disponibile!!!

Oradea, la 30 ianuarie 2009

Ioan Cupsa,

