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Trăim într-o epocă în care mulți și-au piedut busola și nu mai știu cum să navigheze prin vâltoarea
de manipulări și minciuni. Mulți nu mai știu să facă deosebire între muncă și vrăjeală, bine și rău, 
adevarat și fals.

Treaba este mult mai simplă decât pare în politică. Politicianul nu minte la VOT! Când îl vezi că a 
votat bugetul, creditul, taxele, hoția, blocuri între case, votul acelui politician îti spune totul despre
el. Tot ce vorbește și tot ce afișează este fix egal cu 0 în raport cu VOTUL. Prin VOT se 
deconspiră și se cern oamenii care fac politică pentru oameni și politicienii care votează strict 
pentru interese de grup. Activitatea unui politician se traduce în proiecte de hotărâre, de lege sau de 
amendamente. Activitatea pe Facebook nu suplinește munca reală din politică. Schimbarea se 
produce prin proiecte, acte, documente etc. 



Acordăm o importanță mult prea mică politicii locale. Lăsați Bucureștiul cu treaba
Bucureștiului și propun să ne focusăm pe politica locală, unde ține de noi direct să
ducem lucrurile în direcția potrivită. Susțineți oameni adevărați, încurajați oameni în
politică și implicați-vă! Avem un buget de sute de milioane care este al băimărenilor, 
al tuturor, și trebuie să-l gestionăm transparent și în intersul băimărenilor. Am mai
spus: primăria nu are imprimantă de tipărit bani. Banii primăriei sunt, de fapt, banii
tăi. Consiliul Local este parlamentul băimărenilor și, vă rog frumos, urmăriți
activitatea consilierului pe care l-ați votat și cereți socoteală și explicații dacă acesta
votează strâmb.



O altă lozincă la modă e: "Domnule, este circ în Consiliul Local."

Dragi cetățeni, hoțul când iți sparge casa vrea să fie liniște. Cât timp în politică este un conflict 
înseamnă că ceva se schimbă, că nu toți sunt puși pe furat, că mai există o șansă și o speranță să se 
îndrepte lucrurile.

Activitatea am inceput-o înainte cu 1,2 ani de a intra în Consiliul Local prin inițierea în cadrul USR a 
unei ședințe dedicate pentru programul de guvernare locală. Ulterior, am fost ales prin vot să
coordonez acest program și cu ajutorul a zeci de profesioniști dedicați, am finalizat Programul de 
Guvernare Locală USR, ulterior acesta fiind contopit cu programul de la PLUS.



1. Transparența - filmările din ședințele de plen să fie live și
disponibile online.

- afișarea pe site-ul primăriei a plăților efectuate și rapoartele
financiare.

Multe filmări din ședințe au arătat adevărata față a politicienilor și
sunt convins că mulți oameni descoperă o alta față a aleșilor locali.

Tot ce ține de transparența financiară, limitează corupția și
salvează procente bune din buget.

Status - Votat și implementat



2. Deschiderea sălilor de sport pentru 1.000 de copii și

pensionari

-Acesta este proiectul colegului meu Leontin Pop, iar eu am avut

doar rolul să susțin și să parcurg pașii birocratici. Îl felicit pe 

această cale, la fel cum îi felicit pe toți cei care au înaintat

proiecte în beneficiul cetățenilor.

https://fb.watch/9MsLvd52Sm/

Status - Votat și implementat

3. Am inițiat, împreună cu domnul Bogdănel Gavra, prima 

convocare a unei ședințe extraordinare, în vederea revenirii la 

taxele și impozitele inițiale după ce acestea au fost majorate cu 

47.5%. Această majorare a fost ulterior anulată de către Consiliul

Local Baia Mare.

https://fb.watch/9MscY4z6G3/

Status - Votat și implementat

https://fb.watch/9MsLvd52Sm/?fbclid=IwAR2FnT2jHBh03aD8erVyLjNsdtoJ2qmpS-rzfIWXFVlhMIXRi6TeIDQt9KU
https://fb.watch/9MscY4z6G3/?fbclid=IwAR1vLoPJZKucIA85A4-mx3LD67vyJLnUlQvLx-f2KU3FHBXPIFOPeIGUNPk


4. La bugetul aferent anului 2021 am propus 4 amendamente care 

prevedeau finanțare pentru:

1. Parc industrial - 500.000 RON

2. Parcări supraetajate - 4.000.000 RON

3. Finanțarea PUG-ului - 1.888.000 RON

4. Extinderea parcului Regina Maria - 400.000 RON

Acestea mi-au fost respinse , ulterior au fost propuse de Cherecheș şi 

au trecut schimbând sursa de finanțare. Nici 1 leu nu a fost tras de 

către primar, deși au fost votate în Consiliul Local.

Status - Votat și neimplementat



5. În HCL 110/2021 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al clubului de drept public CS 
Minaur, am propus un amendament care practic a dus la 
dizolvarea Consiliului de Administrație Minaur și a deschis
oportunitatea de a fi numit un nou Consiliu de Administrație. La 
Minaur sunt nenumărate probleme din cauza totalei lipse de 
transparență și a suspiciunilor de sifonare. Este nevoie de un 
nou CA care să transparentizeze activitatea și să se mențină
într-un buget sustenabil pentru Baia Mare.

Status - Votat și implementat



6. "Fără Blocuri între Case" este un proiect la care lucrez de mai

bine de 1 an de zile. În data de 5 august am depus proiectul de 

modificare HCL 104/2019 care să limiteze la maxim 4 apartamente

locuințele colective mici. "FĂRĂ BLOCURI ÎNTRE CASE" a intrat

ulterior la vot, dar a fost blocat, votându-se împotrivă. Acest proiect

a fost în dezbatere publică parcurgând absolut toți pașii și a fost

supus la vot de 2 ori. Am să-l introduc pe ordinea de zi ori de câte

ori este necesar și am să continui lupta până când acest proiect va

trece.

Status - Vot împotrivă



7. Ne-am opus risipei de bani publici prin Sărbătoarea

Castanelor și am susținut diminuarea substanțială a bugetului. 

Bugetul de 3,6 milioane solicitat de primar, a picat, iar astfel au 

refuzat să organizeze sărbătoarea pe un buget decent de 1 milion

RON.

Vezi link https://fb.watch/9Mq4Te48Db/

Status - Votat și implementat

8. În cadrul ședinței din 30 septembrie 2021, Consiliul Local 

Baia Mare a aprobat implementarea proiectului „Bugetare

participativă la nivelul Municipiului Baia Mare”. Prin acest

proiect cetățenii au avut posibilitatea de a depune proiecte pentru

finanțare de către Consiliul Local. Ca atare, proiectele propuse și

votate de locuitorii băimăreni vor fi finanțate din bugetul local cu 

suma de 2.000.000 lei, inclusiv TVA.

Status - Votat și implementat

https://fb.watch/9Mq4Te48Db/?fbclid=IwAR0qjRJYwCJBZtqrJABTmK_H6dn4Ttxpc-hnLGPtfmAYfTQ5jH4wzG3qoDE


Ne-am opus de zeci de ori vânzării de terenuri din 

patrimoniu deoarece am constatat că sunt subevaluate și, de fapt, nu 

erau vânzări, ci fraude.

Au mai fost multe ore de negocieri, discuții, studii, sedințe, emisiuni

TV, presă, luări de cuvânt etc.

Îți mulțumesc pentru interesul de a citi acest raport, mulțumesc

tuturor celor care ați susținut și susțin politica altfel și înțeleg că

politica este despre oameni și pentru oameni.

VĂ MULȚUMESC!


