RAPORT DE ACTIVITATE
a csnsilierului local STAN IIISIF in lonsiliul lncal al orasului Santana

in anul 2012

ln perioada 28.08- 31.12.2il2, am activat in cadrul [nnsiliului Local al orasului Santana, in baza prerogativelor
conferite de Legea 215/2illll cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr, 353/2[[4 privind Statutul alesilor
locali. cat si a l-{egulamentului de Irganizare si Functiuonare a Innsiliului local Santana , desfasurand urmatoarele
activitati:
l.ln calitate de presedinte al comisiei I

a

consiliului local, am participat

la

analiza si avizarea prniectelor de

hotarare ce au fost dezbatute si aprobate in cadrul consiliului local, participand la toate sedintele pe cnmisii, pe care
le-am csndus cu respectarea relementarilur legale in domeniu.

Z.Am initiat sau am participat

la initierea unnr proiecte de hntarare in

domeniul economic

si

edilitar

gospodaresc, pE EarE le-am sustinut in sedintele pe comisie si in sedintele de consiliul local.

3.ln aceasta perioada am fsst ales si presedinte de sedinta a consiliului lncal pentru n perioada de 3 luni,
indeplinind atributiile stahlite prin regulamentul de organizare si functinnare a ronsiliului local.
4.Am participat la tnate sedintele nrdinare ale cunsiliului local, lipsind mntivat fiind plecat din localitate de la

o

sedinta extraordinara a consiliului local,
S.Am facut parte din comisia aleasa de consiliul local pentru verificarea modului in care au fost respectate

clauzele cnntractuale, din coniractele prin care au fost vandute de catre consiliul local. suprafete de terenuri nu
destinatie de investitii si impreuna cu ceilalti membrii ai comisiei, am initiat si supus spre aprobarea consiliului lncal
un proiect de hotarare privind reglementarea situatiei acsstor terenuri.
E.ln cadrul cnmisiei privind analiza si repartizarea fsndului lucativ aflat in administrarea consiliului lucal, din

care fac parte din partea consiliului local. am participat la sedintele acestei comisii, am contribuit impreuna cu
ceilalti membii a csmisiei

Ja

stabilirea listei de prioritati si propunerea de repartizare a locuintelor disponihile catre

solicitanti.
?.Am fnst desemnat sa reprezint Ionsiliul

local Santana in Adunarea Eenerala a Actisnarilnr la lompania

de

apa Arad, unde in baza imputernicirii date de cnnsiliul local am participat pana in prezent la 2 adunari generale.

8.Am efectuat un numar de peste 3[J audiente neplanificate la locul meu de munca, cu cetatenii pe teme de

interes lncal, unde am popularizat cuntinutul hstararilor consiliului local, am consiliat unii cetateni in probleme

de

legislatie economica si edilitar gnspodareasca, am retinut problemele ridicate de cetateni, cele mai frecvente fiind
cele legate de gospodarire csmunala, de impozite si taxe, de repartizarea fondului locativ de stat, de vanzare a
gradinilor ce au fost expropiate prin Legea 38/1314, de vanzare a locuintelor din fondul lscativ de stat conform Legii
nr. ll2l1395 si alte probleme de interes loeal, prapuneri ale cetatenilnr privind dezvoltarea edilitar gospadareasca si
crearea de lscuri de munca.

sa-i ajut si sa-i indrum pe cetateni pentru sslutionarea lor, iar cele care
primarie
tin de competenta consiliului local. sau de
au fost aduse la cunostiinta acestur institutii pentru sslutionare,
La problemele ridicate am incercat

Santana la

l[,[3d013

