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JUDETUL ARAD
CONSILIUL LO-CAL AL ORA$ULUI SANTANA
CONSILIER LOCAL: TOMA OANA-ADINA
APARTENENTA POLITICA: USR PLUS
COMISIA DE SPECIALITATE NR. : 1

RAPORT DE ACTIVITATE

in conformitate cu prevederile art.225 alin.2 din OUG 5712019 privind obliga{iile de

informare pentru aleqii locali, am intocmit prezentul Raport de activitate.

Perioada de referinfd a prezentului raport este din luna octombie 2020 pdnd in luna

decembrie 2020.

A. in cadrul $edintelor Consiliului Local Sf,ntana, am participat la un numlr de 2
sedinte ordinare si 2 sedinte extraordinare si 1 sedintl extraordinarl cu convocare

de indati.

B. in qedin{a extraordinarl din data de 3.11.202A:

- am solicitat conducerii Primdriei Sdntana ca in momentul transmiterii invitaliei pentru ordinea

de zi sd fie comunicate consilierilor locali toate documentele care stau la baza proiectelor de

hotdrAri, respectiv contracte, devize, documente tehnice;
- am solicilat ca motivdrile emise pentru proiectele de hotdrAri sd fie clare Ei precise qi sd nu mai

fie redactate sub forma unor informalii succinte Ei neclare;
- am subliniat importanla schimb6rii modului de lucru in cadrul qedinjelor Consiliului Local,

astfel inc6t coonsilierii locali sd nu fie doar persoane care doar ridica mdna sd voteze proiectele

de hotdrdri, ci sd fie bine informali Ei in cunogtinfd de cauzd atunci cdnd aprobf, hotdrdri care

vizeaz6, comunitatea locald;
- am propus modificarea componenlei gi atribuliilor comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local, astfel incdt fiecare comisie sd iqi desfdqoarea activitatea mai eficient;
- am fost aleasd sd fac parte din Comisia de specialitate 1 - programe de dezvoltare economico-
socialS, buget-finanje, administrarea domeniului public Ei privat al oraqului, agriculturd,
gospoddrie comunald, proteclia mediului, servicii qi comer!;
- am iniliat proiectul de hotdrdre pentru constituirea unei comisii mixte care sd verifice
indeplinirea obligaliilor contractuale din contractul de concesiune m. 5528116.05.2016 incheiat
intre Primdria Oraqului SAntana qi Med Crab International SRL cu privire la spaliile din cadrul
Spitalului OrdEenesc Sdntana. Comisia a fost constituitA din 7 membrii, 3 consilieri locali: Gligor
Cornel, Toma Oana, Honiges Claudiu qi Horvath Alin qi 3 specialiEti div cadrul aparatului de

specialitate al primarului;
- am solicitat identificarea unui spaliu pentru amenajarea unui Centru de Permanenld Medical[,
unde medicii de familie sd asigure servicii medicale avdnd in vedere cd actuvitatea Unitalii de

Primiri Urgenle a fost suspendatd:
- am propus sd ne fie pus la dispozilie un birou in cadrul Primdriei Sdntana unde consilierii locali
alegi sd poatd avea audienfe cu cetdlenii in vederea soluJiondrii problemelor acestora;

- am solicttat ca pentru urmdtoarele qedin{e s6 fie avut in vedere faptul cd majoritatea

consilierilor locali lucreazd, iar qedin{ele sd fie convovate dupd ora 16.



tn qedin{a ordinari din data de 26.11.2020:
- am atras atenlia conducerii Primbriei Sdntana cu privire la faptul cd proiectul privind

aprobarea documentafiei tehnico-economice pentru obiectivul de investilii ,,Modemizare
iluminat stradal orag Sdntana, jud. Arad." ne-a fost comunicat cu cdteva ore inainte de
qedin{5, iar directorul economic dna. Sanda Rau! gi arhitectul-qef Laurian Negrdu nu au
fost prezen{i la qedin}d pentru a ne fumiza explicajiile necesare pentru a putea vota in
cunogtin{d de cauzE. De asemenea, documenta(ia transmis[ a fost incompletd qi am
solicitat completarea acesteia;

- am iniliat un proiect de hotdrdre pentru achiziJionarea unor tablete pentru elevi, proiect
care nu a primit aviz favorabil din partea personalului de specialitate al primarului;

- am propus efectuarea unui studiu pentru un parteneriat public-privat sau concesionarea
terenului pe care se afld Balastiera de pe strada Muncii, studiu care sd stabileascd care ar
fi cea mai bund solulie pentru ca acea zond sd, fie transformat[ intr-o zond de agrement gi

^ baltd de pescuit sportiv.
In qedin{a extraordinarl din data de 14.12.2020:
- am solicitat a treia oard ca la qedinfele in plen ale Consiliului Local sd fie prezent

personalul de specialitate al primarului care sd poatd oferi informafii concrete cu privire
la proiectele propuse;

- am sesizat cd deqi a fost solicitatd in scris prezen\a doamnei director economic Sanda
Rdu!, aceasta a lipsit de la qedinfd;

- am solicitat explicalii cu privire la rectificarea bugetului local in ceea ce privegte
mari alocate pentru toaletarea pomilor gi de asemenea pentru sumele mari care
cheltuite de cdtre Clubul Sportiv Unirea Sdntana in perioada stdrii de urgen{d cAnd

sumele
au fost
practic

au fost sistate toate competitiile sporlive, deplasdrile qi antrenamentele.
in ;edin{a ordinari din data de 28.12.2020:
- am iniliat proiectul de hotSrare privind adoptarea Regulamentului

funcfionare a Consiliului Local S6ntana;
de organizare qi

- am propus un amendament la prciectul de hotdrAre privind valorile impozabile gi taxele
locale precum gi amenzile aplicabile in anul 2021in sensul ca la Sala de Sport, elevii gi
studentii sdbeneficieze de gratuitate avdnd in vedere cd gi alte categorii de persoane sunt
exceptate de la plata acestei taxe pentru utilizarea salii de sport.

- am atras aten{ia conducerii Primdriei SAntana sd nu mai supund la vot Consiliului local
proiecte de hotdrAri pentru care lucrdrile au fost deja incepute gi aproape terminate. Am
subliniat cd nu este normal qi nici legal sd incepi o anumiti lucrare inainte de a avea
acordul Consiliului Local, mateializat printr-o hotir6re. Am atras atenfia deoarece pentru
proiectul de hotdrAre privind aprobarea documentafiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investilii ,,Amenajare parcare pe strada Pdltinigului ", ne-a fost soicitatd
aprobarea dupa ce lucrdrile de construcjie au fost ini{iate qi aproape frnalizate,
nerespectdndu-se astfel prevederile legale qi procedura administrativd obligatorie.

- am votat impotriva supliment[rii cu 8 (opt) posturi a numdrului de angaja]i din cadrul
Departamentului Fonduri Europene din cadrul Primdriei Sdntana, considerdnd cd aceastd
suplimentare este inoportun[ av6nd in vedere c[ deja existau 4 (patru) posturi vacante
care nu au fost ocupate. Ori cu suplimentarea cu incd S (opt) posturi se ajunge la un
numdr de 12 (doisprzece) angajafi doar ?n cadrul Departamentului Fonduri Europene ceea
ce este exagerat;



C.

am sesizat conducerii Primdriei SAntana faptul cd nu mi-a fost transmisd documentalia
completd pentru a putea vota in cunoqtinld d,e cauzd, proiectul privind actualizarea
devizului general a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investilii
"Reabilitare qi modemizare $coala Generald Sfhnta Ana, corp str. Muncii nr.5'6,
SAntana". Deqi am solicitat in nenumdrate rdnduri sd ne fie puse la dispozilie toate
documentele semnate de cdtre conducerea Primdriei S6ntana qi fir-u 

"ur" 
u executat

lucrdrile, pentru a ne fotma o idee concretd de ce trebuie sd aprobdm suplimentarea
sumelor pentru execulia lucrdrilor, solicitarea a r[mas frrd rdspuns.
am interpelat primarul oraqului de ce nu a fost convocatd Comisia pentru verificarea
indeplinirii obligaliilor contractuale din contractul de concesiune nr. 5528116.05.2016
incheiat intre Primdria Ora;ului SAntana qi Med Crab International SRL cu privire la
spaliile din cadrul Spitalului Orbqenesc Sdntana gi de ce se tergiver seaz1 intocmirea
raportului gi luarea unei hotdrari privind reziliereaacestui contract.

Am fost numiti in Comisia de specialitate 1 - programe de dezvoltare economico-
socialS, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat al ora;ului, agriculturd,
gospoddrie comunald, proteclia mediului, servicii qi come4 qi am participai la qedinlele
acestei comisii, pundnd in discufie probleme referitoare la pioiecteie de hotdr6ri
menfionate anterior la punctul A.

Am ficut parte din Comisia pentru verificarea indeplinirii obliga{iilor contractuale
din contractul de concesiune nr. 5528116.05.2016 incheiat inti primdria Oraqului
Sdntana Ei Med Crab Intemational SRL cu privire la spaliile din cadrul Spitaiului
Ori;enesc Sintana.

E. Am inifiat urmltoarele proiecte de hotlriri:
1. Proiect de hotdrdre privind constituirea comisiilor de

Consiliului Local S0ntana;
specialitate din cadrul

cheltuite pentru

pe teritoriul UAT

LOC

D.

2. Proiect de hotdrAre privind adcptarea Regulamentului de organizare qi func{ionare al
Consiliului Local SAntana;

3. Proiect de hotdrdre privind finanlarea qi achizilionarea de tablete pentru elevi;4. Proiect de hotdrAre privind adoptarea unor mdsuri privind transpaienla decizionald;F. Am solicitat informa{ii cu privire Ia:
f . inchiderea uniutii de primiri Urgen{e SAntana qi sumele

redeschiderea acesteu unitali medicale.
2. situalia apei calde gi cdldurii in instituliile de invdldmdnt de

Sdntana;
3. stadiul in care se afld proiectele europene iniliate de Primaria S6ntana precum gi

proiectele avute in vedere pentru anul urmdtor;
4. Clubul Sportiv Unirea Sdntana gi la sumele cheltuite din buget pe perioada stdrii de

urgen[d:
5. Societatea PREST COM SANTANA PAVAJ SRL privind balan{a analiticd

perioada ianuarie-decembrie 2019 qi ianuarie-septembrie 2020. __-----=
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