RAPORT DE ACTIVITATE

Irina Rus -

consilier local independent, in temeiul prevederile art.5 | alin. 4
din Legea nr.2l5 din 2001, cu privire la Administralia publicd Local6 ,
republicatd cu modificarile si completdrile ulterioare , prezinturmdtorul raport
de activitate, aducdnd la cunoEtinla cetdlenilor activitatea mea, desfdEuratd in
cadrul Consiliului Local Sintana - in perioada octombrie- decembri e 2020.

in luna octombrie am participat la Eedinla in cadrul cdreia a fost investitd
noua componenld a Consiliului Local SAntana ;i am depus jurdmAntul de a
respecta Constitulia qi Legislalia in vigoare, precum qi de a-mi respecta
angajamentul luat in fala alegdtorilor, acela de a face cu bund credinld tot ceea
ce std in puterea qi priceperea mea pentru bundstarea locuitorilor oraqului
Sdntana gi a satului aparlinator Caporal Alexa.
La qedinla din 03.11 .2020, am primit propunerea de a face parte din
Comisia tr.1 , pentru programe de dezvoltare economice, sociale, buget finanle,
administrarea domeniului public Ei privat al oraqului, agriculturd, gospoddrire
comunalS, proteclia mediului, servicii Ei comer!.
Am solicitat in plen actualilor colegi consilieri suslinerea obligativitdlii
tipdririi anterioare a documentaliei privitoare fiecdrei sdinle de consiliu.
A fost dezbdtutd, situalia situafia contractului cu firma CRAB International
SRl,privitoare la fostul Spital Ordqenesc SAntana care trene azd, de mai mult
timp , contract pe care voi continua sd il gdsesc pdgubos pentru oraq consider
Ei
cd, ar trebui reziliat de urgenfd, in acelasi timp am propus acordarea unui spaliu
in respectiva clSdire. cdtre o firmd ce realizeazdingrijirea bolnavilor la
domiciliu, gi am primit asigurdri cd acest lucru se va intAmpla, urmAnd ca
periodic sd md interesez pentru rezolvarea cu celeritate.
La qedinla din 26.11.2020, am avut o intervenlie privitoarelamdrirea
cuantumului ajutorului de urgenld acordat d-lui Palfi , la rectifi careabugetar6.
Am semnalat comunicarea telefonicd defectuasd a unora dintre angajafii
Primdriei oraEului Sdntana, acumularea perman entd, arestanlelor pentru pfutu
chiriei pentru locuintele de stat, lipsa iluminatului stradal de pe str. Unirii,
pecum qi nemullumirile cetdlenilor privitoare la ?nmullirea numdrului cdinilor
frrd stdpAn qi nu in ultimul r6nd restriclionarea circulaliei pe str. Cdprioarei qi
introducerea unor limitatoare de vitezd pe str. Cdmpului, in preajma corpuluiclddirii Liceului Tehnologic ,, $tefan Hell ,,.

I

in data de 13 .11.2020, am parlicipat gi am acordat votul meu pentru alegerea
in funclia de viceprimar a domnului Musca Dinorel, considerdnJcd este omul
potrivit pentru ocuparea acestei funclii de responsabilitate publicd.
. in cadrul gedinlei din data de 14.12.2020,mi- am exprimat nemullumirea
privioare la orele nepotrivite la care sunt programate aceste sedinte
aL C1. Ei am
cerut explicalii suplimentare despre mdrirea bugetului Clubului Sportiv
Santana
in urma rectificdrii bugetare.
La qedinla din data de 28.12.2020, am luat act de demisia dlui Stan Iosif din
calilatea de consilier local, am intreb at dac6, se pune problema unei alianle
intre
PNL qi USR - Plus la nivelul orasului S0ntana, datoritd depunerii a doud
proiecte privind Regulamentul de Organizares,i Funcliomnare a Consiliului
Local santana, iar rdspunsul domnului primar a fost un NU categoric. La
sedinla au participat qi reprezentanfii ADI SIGD Arad pe care i-- u- intrebat
,
dacd firma Retim are in vedere majorarea prefului la ridicarea degeurilor
menajere pentru anul2021,iar singurul rdspuns primit a fost u""iucd,vaavea
loc o altd licitalie.
La aceasi qedin!6 am propus revenirea ra bonifi ca[iade 10 yo pentru
,
persoanele ori familiile care igi platesc integral taxele impozitelf
locale , pAnd
;i
Ia data de 31 Martie, a_anulpi in curs. (?npiezent bonihcalia este de go/o).
Am
sustinut prin vot extindere a'canalizdrii pentru strdzile Nucului, A1.
Cuza,,
CAmpului , Zdrandului, Ghioceilor qi Zefiru\ui.
In toata aceastd perioadd am avut o colaborare eficientd qi fructuasd cu toti
colegii consilieri locali indiferent de partid in situaliile de inieres
major pentru
oragul nostru gi satul lui aparfindtor.
Pe parcursul perioadei parcurse, din cel mai recent mandat
al meu ca si ales
local independent, mi -am desfbqurat activitatea cu bund
credinld , in mod activ
fiind aproape de problemele comu'nitdtii, aqa cum am promis in' falacetdtenilor
care au avut incredere ?n mine qi m-au trimis in Consiiiul
Local Sdntana sd ii

reprezint.

Cu respect,

Consilier local independent,
Rus Irina

SAntana,

12.05.2021

