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Raport de activitate pentru anul 2020
Consilier local al Municipiului Bacău, Lupu Gabriel Stănică

Subsemnatul Lupu Gabriel Stănică , am depus jurământul în cadrul Consiliului Local 
al Municipiului Bacău în data de 22.10.2020. Am participat la toate ședințele ordinare și 
extraordinare ale Consiliului Local, precum și la ședințele de comisii din care fac parte, 
respectiv Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, 
muncă și protecție socială, protecție copii și sport.in calitate de membru și Comisia pentru 
activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenești,m calitate de secretar.

Am participat activ la ședințele Consiliilor de Administrație ale unităților de 
învățământ în care am fost desemnat ca și reprezentat al Consiliului Local Bacău, Școala 
Gimnazială nr. 10, Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu și Școala Mihai Drăgan.

In fiecare ședință de consiliu am luat cuvântul în vederea formulării de amendamente 
la proiectele de hotărâri aflate în dezbatere, luări de poziție față de oportunități sau legalitate a 
proiectelor ori intervenții politice.

Activitatea din comisii s-a concretizat în abordarea, analizarea , avizarea/neavizarea 
proiectelor repartizate comisiilor din care fac parte. Când situația a impus, au fost invitați 
directori sau șefi de compartimente din aparatul tehnic al executivului pentru a oferi 
informații suplimentare referitoare la problematica proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Printre cele mai vizibile și importante acțiuni , menționez amendamentele din ședința 
din 28.12.2020, la proiectul HCL 294, prin care am revizuit o serie de taxe la Bazinul de înot 
cu scopul susținerii sportului de performanță dar și a inițierii în natatie.

De asemenea la propunerea consilierilor locali liberali, a fost majorat cuantumul 
burselor de merit și au fost menținute premiile pentru elevii care obțin 10 la examenele 
naționale. In urma amendamentelor ce le-am depus ,valoarea burselor de merit a fost 
modificată, în funcție de notele elevilor: între 8,50-9,50 bursa va fi de 100 lei, între 9,51 și 
9,99, bursa va fi de 150 lei, nota 10 va fi răsplătită cu 300 Iei. In propunerea inițială, 
executivul a fixat pentru toate bursele de merit valoarea de 100 lei.

împreună cu ceilalți colegi liberali am susținut în consiliu, necesitatea consultării 
temeinice a cetățenilor cu privire la principalele obiective urmărite de această administrație. 
Am insistat pentru stabilirea de reguli si principii sănătoase în ce privește regimul 
construcțiilor, infrastructura rutieră sau măsuri concrete de combatere a Covid 19.

Nu lipsite de importanță au fost și pozițiile noastre față de construirea unui nou 
stadion sau reabilitarea celui existent și insistența față de finalizarea lucrărilor la Spitalul 
Municipal,

Am participat la întâlniri cu cetățenii atât la sediul primăriei cât și la sediul PNL sau în 
cartiere, subiectele abordate fiind în majoritatea lor legate de serviciile de salubritate, 
transport public , amenajări locuri de joacă sau spații verzi , cuantumuri ale diverse taxe 
locale.
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In acest sens menționez întâlnirile cu cetățenii avute la Centrul de Afaceri organizate 
de Primarul Municipiului cu scopul consultării asupra taxelor și impozitelor sau aspectelor 
legate de salubrizare în oraș.

Doresc să menționez că în scurta perioadă a mandatului de consilier local pe anul 
2020 (otombrie - decembrie ), toată activitatea mea s-a desfășurat cu buna credință, în 
interesul public, respectiv analiza oportunității proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii 
aduse comunității, aducând în prim plan aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice 
sau în dezacord cu buna practica a administrației locale.

Cu aleasă considerație, 
Consilier local Lupu Gabripl Stap^a


