RAPORT DEACTIVITATE
a

consilierului local STAN IOSIF in Consiliul Local al orasului Sanrana

in anul

2013

In perioada anului 2013 am activat in cadrul Consiliului Local al orasului Santana,
baza prerogativelor conferite de Legea 21512001 cu modificarile si completarile
ulterioare' Legea nr. 39312004 privind Statutul alesilor locali. cat si a Regulamentului de
Organizare si Functionare a Consiliului local Santana, desf'asurand urmatoa;le activitati:
l.ln calitate de presedinte al comisiei I pentru programe de dezvoltare economico
sociala, buget. finante. administratie publica si privata al orasului. agricultura, gospodarire
comunala. protectia mediului, servicii si comert a consiliului local. am participai la analiza
si avizarea proiectelor de hotarare ce au fbst dezbatute si aprobate in cadrul consiliului
local.
participand la toate sedintele pe comisii, pe care le-am condus cu respectarea

in

reglementarilor legale in domeniu.
2.Am initiat sau am participat la initierea unor proiecte de hotarare in domeniul
economic si edilitar gospodaresc. pe care le-am sustinut in sedintele pe comisie si in
sedintele de consiliu local.
3.Am participat activ la toate sedintele ordinare, sedintele extraordinare si de indata
ale consiliului local, aducandu-mi contributia la clarificarea intelegerii si interpretarii
corecte a proiectelor puse in discutie. cat si sustinerea rezolvarii pioblemelor reale
de
interes general a tocalitatii.
reprezentant al consiliului local in comisia privind analiza si repartizarea
-fondului4.Ca
locativ aflat in administrarea consiliului local, am participat la sedintele acestei
comisii, am contribuit impreuna cu ceilalti membrii ai comisiei la stabilirea listei de
prioritati si propunerea de repartizare a locuintelor disponibile catre solicitanti.
5.Am participat activ la adunarile organizate cu cetatenii pe cartiere si in satul
Caporal Alexa, unde s-au dezbatut proiectul bugetului local si progiamul de investitii.
cat
si prezentarea modului de indeplinire , p.og.urn"Io. de dezvoltare si
f,ropunerile cetatenilor.
6.Am efectuat un studiu privind stabilirea unei noi modalitaii dL calcul a subventiei
pentru salubritate' in sensul de a se acorda subventie diferentiata in functie
de veniturile
estimate pe membru de familie si nu in mod egal asa cum s-a acordat pana
in prezent, iar
rezultatul studiului va fi transpus intr-un prioect de hotarare.
7.Am efectuat un studiu privind modificarea procentului cu care se calculeaza
penalitatile pentru plata cu intarziere a chiriilor de catre chiriasii din
fbndul locativ aflat in
administrarea Consiliului local, procent aflat in vigoare din anul 1996 si nemodiflcat,
desii
factorii economici care se au in vedere la stabiiirea procentului de penalitati. respecriv
inflatia si dobanda de politica monetara a BNR s-au redus de cateva ori. Am tacut
demersurile necesare in acest sens, urmand sa fie initiat un proiect de hotarare.
8.Am participat activ atat la intalniri cu cetatenii cat si in comisia de lucru la
inrocmirea strategiei de dezvoltare economico - sociala a orasului Santana pentru perioada
2014 -2020.
9.Am fost desemnat sa reprezint Consiliul local Santana in Adunarea Generala a
Actionarilor la Compania de apa Arad, unde in baza imputemicirii date de consiliul local am
participat in acest an la o adunare generale. cu mentiunea ca nu primesc indemnizatie de
sedinta si nu am decontat nici deplasarea.

-2lO.Am efectuat un numar de peste 65 audiente neplanificate la locul meu de munca,
cat si in diferite locuri unde unii cetateni mi s-au adresat in diferite problem e ce vizeaza in
special teme de interes local, unde am popularizat continutul hotararilor consiliului local,
am consiliat unii cetateni in probleme de legislatie economica si edilitar gospodareasca, am
retinut problemele ridicate de cetateni, cele mai frecvente hind cele legate de gospodarire
comunala, drumuri si canalizare, de impozite si taxe, de repartizarea fondului locativ de stat,
de vanzare a gradinilor ce au fost expropiate prin Legea 5811974, de vanzare a locuintelor
din fondul locativ de stat conform Legii nr. 11211995 si alte probleme de interes local,
probleme sociale, propuneri ale cetatenilor privind dezvoltarea edilitar - gospodareasca si
crearea de locuri de munca.
La problemele ridicate am incercat sa-i ajut si sa-i indrum pe cetateni pentru
solutionarea lor, iar cele care tin de competenta consiliului local, sau de primarie au fost
aduse la cunostiinta acestor institutii pentru solutionare.
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