
CONSILIUL LOCAL AL MT]NICIPIULUI
. CRAIOVA

Nune Conilier : PANA IONEL

Partid : PP-DD

Comisia : Buset-Finante.Studii.Pognoze si Administrarea Domeniului

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN
PERIOADA IUNIE 2OI2 - IUNIE 2OI3 IN CALITATE DE
CONSILIER LOCAL

Avand in vedere ar1.52 al Legii nr.21512001 modificata si completata cu
Legea m 28612A06 ,prevederile Regulamentului de organizare si functionare
al CONSILIILUI LOCAL AL MUMCIPIULUI CRAIOVA precum si
principiile legalitatii, responsabilitatii, transparentei si al respectului fata de
cetatenii acestui municipiu, doresc sa va prezint in sinteza activitate de
consilier local desfasurata pe parcursul unui an de mandat in perioada iunie
2102-irxrie 2013.

l-Am participat la un numar de 28 de sedinte ordinare si extraodinare
convocate prin ordin al primarului municipiului craiova, la toate sedintele
ale comisiei Buget-Finante,Studii,Prognoze si Administrare Domeniului
precum si la toate dezbaterile publice organizate de administraria locala .

CONSIL!Ut .  LOCAL
MUNICIFIL 'LUI  CRAIO.



2-In interventiile avute Ia dezbaterile din cadrul sedintelor ordinare sau
extraordinare incercand sa-mi exprim liber punctele de vedere si votul am
vizat obiectivele majore si strategice cu un impact mare si perspective pe
termen lung asupra imbunatatirii vieti comunitatii,spre exemlu:

- modemizarea incalzirii termice in paralel cu reducerea costurilor la
facina fiecarui cetatean marjand pe proiectul supus dezbaterii Consiliului
Local de catre Comlexul Energetic Oltenia prilejuit de aprobarea fuziunii
dintre SC Termo srl Craiova si CEO.

- implementare cu accelerare a proiectelor cu fonduri europene privind
imbunatatire calitatii serviciilor de transport catre cetatenii municipiului
Craiova in special a refacerii infrastrucurii transportului electri cu tramvaiul
cat si a modernizarii parcului de mijloace de transport electrice(tramvaile)
precum si aprocurarii de mijloace moderne auto,conform cerintelor europene

- imbunatatirea conditiilor de mediu prin pastrarea si refacerea zonelor
verzi precum si a luciilor de apa.

- am initiat un numar de peste 18 amendamente la proiectele de hotarri ale
Consiliului Local dintre care as aminti cele 8 ce vizeaza reducerea taxelor si
impozitelor locale.

3-Am fost activ in cadrul sedintelor Consiliilor de Administratie ale C.L. din
care fac parte.

4-Desi am tinut toate sedintele de audiente din care am preluat foarte multe
probleme cu care se confrunta cetatenii din urbea noastra pe care le-am adus
in plenul Consiliului Local, recunosc ca nu am avut suficiente parghii si
mijloace pentru ale rezolva in totalitate.

5-Initiative. 5

Am cateva propuneri de proiecte foarte apropiate sufletului meu:
a)Plecand de la faptul ca cei ca"re nu-si cunosc trecutul nu cum sa-si

croiasca un viitor bun ca tinand cont de cultura existenta pe aceste tinuffi
istorice sa purcedem la adugarea denumirii PELENDAVA langa cea
existenta CRAIOVA astfel incat denumirea municipiului sa devina
CRAIOVA.PELENDAVA

b)Infi intarea Asociatiei Culturale CRAIOVA-PELENDAVA care care
sa aiba ca scop identificarea,conservarea si promovarea culfure existente pe
siturile din comunitatile CRAIOVA-PODARI-BUCOVAT-BRESTA
ISALNITA.SIMNICUL DE SUS.GHERCESTI.CARCEA si
PREAJBA(MALU-MARE).



Anexez ffi interventiile mele din dezbateile ce au avut loc in cadrul
sedintelor de plen ale Consiliului Local.



l

ANEXA pmivind interventiile avute de subsemnatul consilier IONEL PANA
in cadrul dezbaleilor di sedintele de plen ale Consiliului Local CRAIOVA.

PROCES-VERBAL AL SEDINEI ORDINARE DIN DATA DE 26.07.2012

33.Proiect de hotdrdre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de
canalizare si a pretului pentru serviciul de alimentare cu ap[ qi canalizare.

Dl.PanE

Intervin la acest punct pentru cd de foarte mult timp am urmdrit indeaproape
activitatea Companiei de Api, de fapt de cdnd a fost regie, am fost printre

cei care am sus{inut transformarea ei in Companie de Apd gi a avut un merit
deosebit Consiliul jude{ean in acest sens, dar ceea ce vreau sb spun, dat fiind
faptul cd existd si punct la ordinea de zi prin care se va schimba conducerea
in sensul cdva fi un concurs, euzic cd ar fi trebuit intdi s5 vedem cu ce
program vine noul manager in ceea ce priveqte restructurarea gi modul ?n
care g6ndegte ilAnsul sd urmbreasc6 ceea ce se intdmpld in regia de apd, qi,
de ce si nu spunem?, trebuie sd ne compardm gi sSvedem cire sunt tarifele
de apd gi care este gradul de suportabilitxe in special al cetifenilor gi al
pensionarilor din municipiul Craiova. Eu consider cd intdi trebuie sdvedem
cu ce proiect gi cu ce program vine noul manager apoi sd intre gi si aprobdm
noi tarife.

Dl.Pand
Sd gtili cd nu am discutat din punct de vedere electoral sau pentru a mai face
campanie electorald, aceasta s-a terminat de mult, dar incd o dat6 qi probabil
cd nu sa inleles de la inceput, cunosc foarte bine aceastd regie qi acum
companie, am fost cdndvain consiliul de administralie, am participatla
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mdsurile de redresare ale acestei companii, aga cd gtiu ce se intdmpld in
Compania de ApI. De aceea am zis qi repet, este bine sd vedem noul
manager cu ce program vine qi sper ci dacdva cAgtigaconcursul vine cu un
program de redresare apoi lu6m aceasti decizie. Este adevdrat cd este o lipsi
a mea, nu S*r dacd este o cerinti a BERD dar daci nu este o cerin!5 a BERD
imperios necesard, eu a$ dori ca acest punct sd fie retras qi s6-l discutim intr-
o qedinfS ulterioard.

PROCES.VERBAL AL $EDINTEIORDINARE DIN DATA DE
30.08.2012

Dl.Pand
Ag vrea sd clarificdm problema qi s-o impdrlim in dou6. Este adevdrat cd
sunt probleme care necesit6 intrebiri gi se fac scris pentru cd sunt ample qi
rispunsurile nu le agteptim imediat, dar sunt foarte multe intrebdri gi nu gtiu
de ce ne ferim de ele, care nu se adreseazi executivului, se adreseaz6 unei
serii intregi de institulii, ba mai mult, sunt solicitiri ale multor oameni care
vin in audienli. Mi se pare corect ca aceste chestiuni si le transmitem in
direct aici, foarte scurt, este adevdrat, fi.ard si facem apologie. problema se
poate impirfi in douS qi eu sunt convins cd acest punct de vedere va fi
impirtigit de to!i. VE mulfumesc.

l. Proiect de hot6r6re privind rectificarea bugetului de venituri gi
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul zAn.

Dl.Pand

Noi vorbim de rectificarea bugetului. Am vdnfipena acum doui idei la care
se discut6 gi se discuti foarte mult. Ag vrea si fim foarte operativi pi ag veni
cu propunerea ca pentru eficientizarea incilzirii gi energiei blocurilor sd
avem o qedinli pdnLpe data de l0 septembrie in care s5 fie dezbdtute toate
aspectele care sunt, iar pdnd afunci, a doua chestiune, ar fr bine ca aceast[
mediatizare gi disculii cu cetifenii, dar in special mediatizarea prin mass-
media locali sd fie mult mai cetilenii, dar in special mediatizarea prin mass-
media local6 sb fie mult mai puernicd pentru cd eu rdmdn surprins cdiatd,
vin banii de la Uniunea Europeanl, iar noi nu sunte, pregdtili. ca de obicei,
Sstia suntem noi" romdnii. si nu este bine.
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Rug[mintea mea este incb o dat6, nu este vina noastrd, a celor care suntem
acum in acest consiliu local, dar haideli s5 supunem dezbaterii qi eu zic cd
pitndpe 10-15 septembrie sd avem o qedinld in care sd dezbatem acest punct,
iar pdn6 ffii revin,si se fucI o mediatizare foarte puternicd, privind acest
aspect. Surt'eonvins c6 foarte mulli oameni care qi-ar dori acest lucru, nu
qtiu despre ce este vorba. De aici pleacd aceastd deficienlI a multor oameni.
dacd li s-ar explica cd, banii vin de la Uniunea Europeanb, vin de la Guvern qi
de la primdrie, atunci sunt convins cE foarte mulli oameni n-ar mai fi
reticenli la aceastd chestiune . latd cb sunt doub probleme . Eu zic cb trebuie
sd g6ndim de acum gi sd prioritizdmproblemele pentru anul viitor pentru ci
noi vorbim de o rectificare bugetard pe care o facem din mers pentru anul
acesta.
Restul de probleme qi asta a fost qi este ideea mea) ar trebui sd le punem de
acum pe tapet astfel incdt ?n bugetul viitor sd fie curpinse toate . $i eu am
foarte multe idei pe care le-am expus qi pe care o si le expun.

2T.Proiect de hotir6re privind insugirea raportului de evaluare a terenului
situat in municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B.

Dl.Pani
Lucrez de ani de zrle intr-o institulie in care avem asemenea procedee. Din
punctul meu de vedere haideli sd vedem cine sunt acegti evaluatori pentru cd
eu l-am vdzrrt qi este sub orice criticd frcut acel raport de evaluare in
comparalie cu altele. Aq vrea totuqi, d-na primar, sd vedeli cine a dat aceste
aprobdri gi cdnd a dat aceste aproblri pentru asemenea chestiuni.

VEZIPROCESELE -VERBALE, ale sedintelor ordinare si extraodinare din
perioada iunie 2012-iunie 2013.

ILIE,R


