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RAPORT DE ACTIVITATE pe anul2015

Consilier local Euoen-Cristian Turcanu

In anul 2015 am participat la majoritatea gedinlelor Consiliului Local al

municipiului Botogani (ordinare, enraordinare sau de indati).
in aceeagi perioada am participat la toate gedintele Comisiei de specialitate nr.1

(studii, prognozi economico-sociali, buget, finan{e, administrarea domeniului public ai
privat al municipiului Botogani), in vederea avizdrii proiectelor de hotirAri ale Consiliului
Local.

Pe parcursul anului 2015, in gedinlele de Consiliu Local, am avut, conform
proceselor-verbale de gedinld o serie de interpeliri, amendamente, ludri de cuvdnt,

dintre care amintesc:
) in ce privegte Proiect de hotdrAre pivind acordarea unor beneficii de asisten@

sociald, sub formd de tichete sociale, persoanelor vdrstnice din municipiul
Botogani, am propus sd fie ajutali toli oamenii care au venituri sub 700 lei lunar 9i
nu doar pensionarii;

b La Proiect de hotdrAre privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul
2015, am propus sd incercim si ajutdm mediul de afaceri prin reducerea cotei

aferenti serviciilor reclamelor 9i publicitilii de la 3% la 1%. Totodatd, am propus

ca bonificalia ce se acorde persoanelor fizice cetre pldtesc impozitul anual pAnd

la data de 31 martie, sA se extinde gi pentru persoanele juridice, spre a incuraja
pe cei care igi pot permite sd pliteascd anticipat. Tot pentru a incuraja mediul de

afaceri local, este un proiect de hoti16re pentru ergalonarea la plati a unor datorii
a celor ce sunt in imposibilitate de plata.

) Am semnalat faptul ci in Parcul ,,Mihai Eminescu", unde s-au finalizat de curand

lucrdrile, deja se sparg pavelele. Pe strada Primiverii gi pe Bulevardul ,,Mihai

Eminescu", in fala Complexului Bulevard, s-au pus nigte petice de asfalt in jurul

gurilor de canal care, in mai pulin de trei luni au sarit, iar goferii igi distrug

maginile.
F Referitor la iluminatul public, am atras atentia ci sunt tot felul de po(iuni din orag

unde acesta lipsegte cu desdvirgire. in Centrul Vechi, jumitate este iluminat,
jum5tate este intuneric, acesta fiind 9i unul din motivele pentru care pleace

agenlii economici din acea zoni, neavand un arrrbient civilizat, in siguranli.
> La Proiect de hotdrAre pentru aprobarea Procedurii privind finanldrile

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitdli nonprofit de interes

Iocal, am propus ca procentul la cofinantare sii fie de 10% in loc de 15%, la

criteriile de acordare se se pestreze aceeagi bonificatie ca in anii precedenli, iar



numerul de puncte de atribuire sd se mireasoi de la 65 la 85. in ceea ce
privegte transportul cu avionul, acesta sd fier posibil doar pentru actiunile
internalionale care sunt la distanle de peste 1{i00 km. Referitor la cheltuielile
mici, p6nd la 100 lei fdri rVA, se fie acceptate decontarea pe baza de bon fiscal
9r nu numai pe bazd de factura.
La Proiect de hotdrdre privind aprobarea organtigramei gi statului de funclii ate
Directiei servicii Publice, sport gi Agrement, am sustinut faptul cd efectivele
acestei directii nu au capacitatea, pe partea economicd, de a gestiona activitatea
de ridicare a maginilor parcate neregulamentar din municipiu.
In ce privegte Proiect de hotdrlre pentru completarea Hotdrerii consitiului Local
nr. 84/2014 privind aprobarea unor tacilitdli pensionarilor cu domiciliut in
municipiul Botogani pentru transportul locat comun cu tramvaie gi autobuze. Am
avut o interventie 9i totodati un amendament referitor la cregterea suportirii
costului abonamentelor de la 25 la 35 de lei. Am propus ca saltul sd fie fdcut
doar pdni la 30 de lei, iar echipa manageriali si incerce sd atragi mai mulli
pensionari spre aceste abonamente pentru a primi subventia.
Am avut o interpelare referitor la prelungirea contractului de mentenanta pentru
iluminatul public cu Flash Lighting, propundnd sd se ia in calcul nigte stalpi de
iluminat care si fie in stoc, iar in caz de avarii sd fie inlocuiti imediat. Am propus
se fie numerotat fiecare stalp de iluminat public, astfel incit orice persoand care
vrea sd faci o sesizare cu privire la intreruperea energiei electrice sd comunice
cifra care este pe stalp pentru a se putea localiza imediat unde este defecfiunea.
La Proiectul de hoErere privind stabilirea cuantumului taxelor gi impozitelor
locale pentru 2016, am propus ca impozitul pe clidiri pentru persoanele juridice,
cu exceplia celor utilizate pentru activiteli in domeniul agricol, cota sd se
stabileasce E 1 ,25% din valoarea impozabili a cliidirii.

In anul 2015, in calitate de consilier local, am participat la o parte din gedintele
consiliilor de Administralie din care am fost ales sii fac parte, respectiv: $coala
Generafi nr.2, 9i Grddinila N.22, precum 9i ca menrbru in Adunarea Generald a
Aclionarilor a S.C."LOCATIVA" S.A. Botogani.

Am participat la gedinlele consiliului Local gi am desfdgurat impreund cu ceilalti
colelgi activitSli ce au avut ca scop corecta reprezentare a intereselor cetdtenilor
municipiului Botogani.

Consilier local,


