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Atunci când am depus jurământul pentru funcţia  de consilier local în
cadrul Consiliului Local Cavnic, mi-am propus ca tot ceea ce se
întâmplă pe plan local din punct de vedere al administraţiei publice
să fie cunoscut şi de către căvnicari.

Am studiat timp de 5 ani Administraţia Publică. Ceea ce nu ne-au
învăţat în facultete este modul în care să luptăm cu minciuna,
orgoliile personale, dezinformarea şi lipsa de transparenţă-
cuvinte care descriu perfect şi situaţia actuală a administraţiei
publice locale a Cavnicului.

Primul an al mandatului meu de debut în administraţie locală a fost
unul solicitant, plin de provocări, dar în acelaşi timp motivant. Prin
prezentul raport vă prezint activitatea mea din acest prim an de
mandat  ca şi consilier local al Oraşului Cavnic.

2020- 2021
MANDATUL DEBUTULUI 
ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
LOCALĂ
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Preşedinte al Comisiei de specialitate Juridice, apărare şi ordine
publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, protecţie
civilă şi protecţie specială - octombrie 2020 - septembrie 2021, în
prezent secretar al aceleiaşi comisii;

Secretar al Comisiei de specialitate Administrarea domeniului
public şi privat, urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice,
disciplina în construcţii, protecţia mediului şi turism octombrie
2020 - septembrie 2021.

Data depunerii jurământului: 30.10.2020

Funcţii în cadrul Consiliului Local Cavnic: 

1.ACTIVITATEA ÎN 
CONSILIUL LOCAL CAVNIC

facebook.com/micazoltanconsiliercavnic

Numărul ședințelor 

la care am

participat:

Participare la şedinţe ale comisiilor de specialitate:
- 4  şedinţe ale comisiei URBANISM 
- 9 şedinţe ale comisiei JURIDICE

Numărul 

indemnizațiilor 

primite:

 6

18 Valoarea  
totală NETĂ 

a indemnizațiilor:

4.014 lei

Durata 

totală 

a ședințelor:

 21,4 h
NU sunt incluse

 ședințele pe comisii

Absențe 

motivate:

4



În a doua şedinţă a Consiliului Local Cavnic, din data de 27
noiembrie 2020, şedinţă în care s-a discutat Regulamentul de
funcţionare a consiliului local, pentru a asigura transparenţa
decizională am propus următoarele amendamente:

  1. „Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la
cunoştinţa cetăţenilor prin afişarea pe pagina de internet a unităţii
administrativ-teritoriale şi prin orice alt mijloc de publicitate.” 
 - amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi, dar pe
site-ul primăriei în momentul de faţă nu se afişează ordinea de
zi a şedinţelor şi nici Hotărârile de Consiliu local.

   2. „Şedinţele Consiliului Local Cavnic se transmit în direct sau în  
 format înregistrat pe paginile oficiale ale unităţii administrativ-
teritoriale- website, Facebook şi altele. Excepţie fac şedinţele care se
fac cu uşile închise în baza prevederilor legale.” - amendamentul
a fost votat cu unanimitate de voturi, însă pe paginile
oficiale ale primăriei nu apar astfel de postări. 

2.TRANSPARENȚĂ

DECIZIONALĂ
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2.TRANSPARENȚĂ

DECIZIONALĂ
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Numărul

ședințelor 

filmate:

16
Durata 

totală 

a filmărilor:

 21 h

Media

vizualizărilor:

~2700
vizualizări

NU sunt incluse
 ședințele pe comisii

Total vizualizări:
aprox. 35.000

În momentul de faţă sunt SINGURUL consilier local care
transmit în direct pe pagina  de Facebook, şedinţele de
Consiliu local la care particip.



3. INIȚIATIVE
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15
Durata 

totală 

a filmărilor:

 

20 h

1.Proiect de hotărâre  privind reglementarea circulaţiei
vehiculelor pe unele străzi din oraşul Cavnic

Nr. înregistrare: 1/29/08.01.2021
Ce am propus: limitarea vitezei la 30 km/h pe străzile V. Lucaciu, 1 Mai,
Şuiorului; instalare limitatoare de viteză pe strada 1 Mai în apropierea
grădiniţei, rezolvarea unor probleme sesizate în legătură cu semnalizarea
rutieră din oraş;
Status: Compartimentul Urbanism nu a întocmit raport pentru proiectul de
hotărâre invocând faptul că străzile sunt în garanţie timp de 7 ani şi că nu există
un raport din partea poliţiei rutiere (raportul trebuia solicitat de către
compartimentul în cauză)

2.Proiect de hotărâre  privind înfiinţarea Zonei Pietonale
„Pietonala Tineretului” - în calitate de coiniţiator

Nr. înregistrare: 30/11.02.2021
Ce am propus: Închiderea şi amenajarea străzilor Tineretului şi Pinului (cu
accesul riveranilor) pentru realizarea unei zone pietonale şi de relaxare. În acest
sens au fost consultaţi riveranii, majoritatea fiind de acord cu propunerea. 
Status: Proiectul de hotărâre nu a intrat pe Ordinea de zi a Consiliului Local,
neexistând niciun răspuns scris din partea compartimentului de specialitate din
cadrul primăriei.



3. INIȚIATIVE
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15
Durata 

totală 

a filmărilor:

 

20 h

4.Proiect de hotărâre  privind participarea la Programul privind
creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei
în clădirile publice cu destinaţie unităţi de învăţământ

Nr. înregistrare: 33/12.04.2021
Ce am propus: Participarea la programul sus amintit şi realizarea lucrărilor de
eficienizare energetică cu sursă de finanţare externă (Fondul de Mediu) pentru
Şcoala Generală nr. 1- Handal şi Şcoala Generală nr.2;
Status: Proiectul de hotărâre nu a intrat pe Ordinea de zi a Consiliului Local. 

3.Proiect de hotărâre  privind înregistrarea Primăriei oraşului
Cavnic în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi
impozitelor locale utilizând cardul bancar

Nr. înregistrare: 31/25.02.2021
Ce am propus: plătirea taxelor şi impozitelor on-line utilizând  platforma
GHIŞEUL.RO (platformă gratuită);
Status: Proiectul de hotărâre nu a intrat pe Ordinea de zi a Consiliului Local.
După aprox. 2 luni primarul a venit cu un proiect asemănător. În momentul de
faţă taxele şi impozitele se pot plăti de pe site-ul oraşului prin platforma
Globalpay.

5.Petiţie către Consiliul Judeţean Maramureş pentru înfiinţarea
trecerii de pietoni din zona Restaurant Mina

Status: Realizat



3. INIȚIATIVE
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6. CAMPANIE ONLINE DE CONSTIENTIZARE asupra
importanţei vaccinării împotriva COVID 19 

     Începând cu data de 27 Mai 2021, am iniţiat pe pagina
personală de pe reţeaua de socializare Facebook o campanie
de conştientizare asupra importanţei vaccinării împotriva
COVID 19. Am luat legătura cu cele două cabinete medicale
din Localitate unde se efectuează vaccinarea şi am realizat
materiale de promovare a acestora.



4. SOLICITĂRI
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Media

vizualizărilor:

Total vizualizări:
aprox. 33.000

Prin petiţia înregistrată la Primăria Oraşului Cavnic cu nr.
382/30.01.2021 am solicitat Secretarului oraşului eliberarea
legitimaţiei de consilier. În momentul de faţă niciun consilier
din localitate nu are o astfel de legitimaţie.

Prin petiţia înregistrată la Primăria Oraşului Cavnic cu nr.
383/20.01.2021 am solicitat Biroului Contabilitate-Buget
informaţii cu privire contractul pentru transportul în comun,
contractul de deszăpezire şi contractele de publicitate. La această
solicitare am primit un răspuns din partea  primarului oraşului
prin care îmi comunica faptul că nu există contracte de
publicitate şi că pentru contractele de deszăpezire şi transport,
din cauza faptului că acestea conţin date cu caracter personal, nu  
mi se pot pune la dispoziţie în format electronic şi trebuie să mă
prezint la sediul primăriei.

În privinţa contractelor am solicitat  de nenumărate ori în
cadrul şedinţelor de Consiliu Local ca acestea să fie făcute

publice pe site-ul primăriei. 
Niciun contract nu a fost publicat!



4. SOLICITĂRI
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Media

vizualizărilor:

Total vizualizări:
aprox. 33.000

Prin petiţia înregistrată la Primăria Oraşului Cavnic cu nr.
385/20.01.2021 am solicitat primarului oraşului o evidenţă a
proiectelor aflate în derulare şi a celor înaintate spre finanţare. Din
răspunsul primarului reiese că la acea dată erau: 2 proiecte în
derulare; 11 proiecte depuse spe finanţare din fonduri naţionale, 5
proiecte cu documentaţii finalizate pregătite pentru depunere spre
finanţare din fonduri UE şi 12 proiecte în lucru.

Împreună cu alţi 8 colegi consilieri am solicitat următoarele:

- Către Ocolul Silvic- Situaţie Fond forestier al oraşului Cavnic
(2472/12.04.2021) - nici în momentul de faţă nu există un
răspuns.

- Către Colegiul Economic Pintea Viteazul- Situaţie cu privire la nr.
elevi, cheltuieli utilităţi, datorii, investiţii etc (2473/12.04.2021) -
răspuns primit în data de 24.05.2021.



4. SOLICITĂRI
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Media

vizualizărilor:

Total vizualizări:
aprox. 33.000

- Către Centrul cultural şi Sportiv - Situaţie activităţi, cheltuieli,
investiţii, datorii etc. (2474/12.04.2021) - răspuns primit în data de
14.04.2021.

- Către Spitalul de Psihiatrie Cavnic -  Situaţie nr. paturi/secţie, total
pacienţi internaţi în anul 2020, sume primite de la CASMM şi
Primăria Cavnic, costuri cu utilităţile în anul 2020, costuri
consumabile 2020, investiţii, datorii, organigramă, angajări realizate
în 2020, locuri vacante, necesar de personal, suma alocată pentru
hrana pacienţilor, raport privind pagube în urma incendiului. Nici în
momentul de faţă nu există un răspuns.

Având în vedere faptul că foarte mulţi dintre cetăţeni au avut
nemulţumiri cu privire la transportul de călători dintre Cavnic şi
Baia Mare, prin petiţia nr. 3032/03.02.20211 am solicitat către
Consiliul Judeţean Maramureş lămuriri în acest sens.

Răspunsul Consiliului Judeţean Maramureş, pe scurt:
- ruta este operată de către SC Versav Trans, şi alţi doi operatori care
tranzitează localitatea Cavnic;
- Sc Versav Trans a suspendat ruta din motive de nerentabilitate, în
momentul de faţă realizându-se o singură cursă dus-întors.



4. SOLICITĂRI
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Total vizualizări:
aprox. 33.000

Mi s-a adus de foarte multe ori la cunoştinţă faptul că în localitate
există o problemă majoră cu transportul public de persoane. 
Problemele semnalate de către dumneavoastră cu privire la
nerealizarea curselor, la programul stabilit inadecvat sau la
condiţiile improprii de transport le-am adus în discuţie în cadrul
şedinţelor ale Consiliului Local. 

Iniţial am solicitat contractul încheiat între Primăria Oraşului Cavnic
şi operatorul de transport. CONTRACTUL NU MI-A FOST PUS LA
DISPOZIŢIE ÎN FORMAT ELECTRONIC (aşa cum l-am solicitat)
spunându-mi-se că acesta conţine date cu caracter personal.

Tot în cadrul şedinţelor de consiliu am solicitat ca serviciul de
transport public să fie scos la licitaţie publică. Acest lucru nu s-a
concretizat încă (Primarul susţine continuu că nu există doritori
care să participe la licitaţie. Nu am reuşit să aflu încă de unde deţine
conducătorul localităţii aceste informaţii, serviciul nefiind scos la
licitaţie de mai bine de 5 ani.)

În momentul de faţă TRANSPORTUL PUBLIC DE PERSOANE PE
RAZA LOCALITĂŢII CAVNIC ESTE SUBVENŢIONAT 

DIN BUGETUL LOCAL AL ORAŞULUI 

CU 10.000 LEI LUNAR.



MICA ZOLTÁN-BÉLA
consilier local

 
 0757418595

zoltan.mica@gmail.com
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VĂ MULŢUMESC PENTRU 
SPIJ IN ŞI  ÎNCURAJARE!

 


