RAPORT DE ACTIVITATE
a

oonsilierului local STAN IOSIF in Consiliul Loaal al Orusului Santana

in anul

2015

In perioada anului 2015 am activat in cadrul Consiliului Local al orasului Santana.
in baza prerogativelor confbrite de Legea 215/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr, 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cat si a Regulamentului dc
Organizare si Functionare a Consiliului Local Santana. desfasurand urnatoarele activitati:
l.In calitate de presedinte al comisiei I pcntru programe de dezvoltarc cconomico
sociala, buget, finante, administratie publica si privata al orasului. agricultura. gospodarire
comunala. protectia mediului, servicii si comert a consiliului local, am participat la
initierea, analiza si avizarca proiectelor de hotarare ce au fost dezbatute si aprobatc in
cadrul consiliului local. participand la toate sedintele pe comisii, pe care le-anr condus cu
rcspectarea reglementarilor legale in domeniu, asigurand participarca activa a tuturor
membrilor comisiei la analiza proiectelor dc hotararc.
2.Am initiat sau am participat la initierea unor studii si programe de dezvoltare
locala. a unor proiecte de hotarare in domeniul economic, edilitar gospodaresc si
administrati\ pe care le-am sustinut in sedintele pe comisie si in sedintele de consiliu local.
3.Am participat activ la toate sedintalc ordinare. sedinlele exlraordinare si de indata
ale consiliului local, aducandu-mi contdbutia la clarificarea, intelegerea si interpretarea
corceta a proiectelor puse in discutie, cat si sustinerea rezolvarii problemelor realc dc
interes general a localitatii. Am solicitat si sutinut crcstcrca transparcntci deciozionale.
crearea conditiilor logistice pentru cunoasterea dc cata toti cetatenii a continutului
hortararilor consiliului local. a executici bugetului local privind lblosirii banului public.
4.Am sustinut initiativa privind adoptarea unei hotarari a consiliului local. prin care
s-a imputcmicit pdmarul sa emita adeverinte celor care au cumparat case conform legii I 1 2
in vederea intabularii acestora si in tcrenul reprczentand gradini, hotarare contestata in
contencios de catre prefectura. dar in instanta contestatia a fbst respinsa si astl'cl s-a rezolvat
problcma primirii gradinilor de catrc un numar mare de cetateni.
5.Ca reprezentant al consiliului local in comisia privind analiza si repartizarea
londului locativ aflat in adminisharaa consiliului local, am participat la sedintele acestei
comisii. am contdbuit impreuna cu ceilalti membrii ai comisiei la stabilirea listei de
prioritati si propunerea de repartizare a locuintelor disponibile catre solicitanti.
6.Am efectuat un studiu privind modul cum au lbst calculate dobanzile in
contractclc dc rate ancxe alc contractelor de vanzare aumparare a imobilelelor vandute de
calrc primarie in bazaLegii 11211995 si am constatat ca pana in iulie 2012, cand am sesizat
accasta eroare. nu au fost respectate prevederile legale. flolosindu-se un procent dc dobanda
rnai mare decat cel legal, fiind astfel pagubiti cumparatorii cu sume importante de bani, l'apt
pentu care am depus un proiect de hotarare pentru recalcularea accstora. poptrivit legii.
7.Am efectuat un studiu privind modificarea procentului folosit la calcularca
penalitatilor pentu plata au intarziere a chiriilor de catre chiriasii din fondul locativ aflat in
administrarea Consiliului local. unde se aplica procentul de penalitati de 0,5%/zi de
intarziere, procent allat in vigoare din anul 1996 si nemodillcat. dcsii lactorii economici
care se au in vedere la stabilirca procentului de penalitati. respectiv inflatia si dobanda de
politica monetara a BNR s-au rcdus de cateva ori. Am lacut dcmersurile neceslre in acest

-2sens, dar pana in prezent nu s-a gasit modalitatea legala de corectare a acestci anomalii.
Eu sustinand in conlinuarc propuncrea unui proicct de hotararare si aprobarea in
consiliul local. a reducerii acestui procent de penalitati.
8.Am facut parte din comisia fomata pentru a studia si propune o statcgic dc
reglementare a traficului in Santana, pentru descongcstionarea traficului si stabilirea unor
rute pentru transportul greu. cat si imbunatatirea semnalizarii rutiere.
9.Am lbst desemnat sa reprezint Consiiiul local Santana in Adunarca Gcnerala a
Actionarilor la Compania dc apa Arad- unde in baza imputcmicirii date de consiliul local am
pafiicipat in acest an la 2 adunari gcneralc. cu mentiunca ca nu am solicitat indemnizatie
pentru pafiicipare la sedinte si nu am dccontat nici dcplasarea.
lo.Am faaut parte din comisia de prcluare a constructiilor amplasate pe terenul
fostelor sere de la Comlaus, pe care consiliul local le-a cumparat de la finna de lichidare.
intrand astfel in posesia tercnului pa care au fost amplasate lostele sere.
l l.Am et'ectuat un numar de peste 50 audicnte neplanificate la locul mcu dc muncacat si in difedte locuri unde unii cetateni mi s-au adresat cu dil'erite probleme ce vizeaza in
spccial teme de interes local, unde am incercat sa aduc clarificari la problemele ridicate
sau sa-i indrum la organelc competente pentu rezolvarea accsto.a, am popularizat
continutul hotararilor consiliului local. am consiliat unii cetateni in problerne de legislatie
economica si edilitar gospodareasca, am retinut problemele ddicate de cetateni- cele nai
fiecvente fiind cele legate de gospodarirea orasului. drumuri si canalizare, trotuare si
curatenia orauului, de impozite si taxe, de rcpartizarea fondului locativ de stat, de vanzare a
gradinilor ce au fost expropiate prin Legea 5811974, de va\zate a locuintelor din fondul
locativ de stat conform Legii nr. 112/1995. de modalitatile legale de atribuire a terenurilor
pcntru constructii de locuintc pcntru tineri in baza Legii nr. 15/2003 si altc problcmc dc
intcres local, probleme sociale, propuneri ale cetatenilor privind crearea de locuri de rnunca.
La problemele ridicate am incercat sa-i aiut si sa-i indrum pc cctateni pcntru
solutionarea loq iar celc care tin de competcnta oonsiliului local. sau de primarie, aur initiat
proiecte de hotarare sau au fost aduse la cunostiinta acestor institutii pentru solutionare.
Santana Ia 14.03.2016

