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RAPORT DE ACTIWTATE

cu privire Iq activitates viceprimarului tn periooda 2015 - 2016

Activitatea mea a ar,ut ca principali preocupare imbunitdfirea condiliilor de
trai ale cetdfenilor,organizarea gi gestionarea problematicii asistenlei sociale, a
relaliilor publice, cet si pafticiparea la acliunile pe care le implici activitatea din
cadrul Primdriei.

Raportul viceprimarului este o obligalie 1ega15, dar Ei o datorie morali de a

.. aduce la cunoqtinlA cetilenilor activitatea desfbquratd de cdtre administralia publicd
1ocal6. Raportul de fa,t6 este un document sintetic ce reliefeazi modul de desfiqurare
a activitdlii viceprimarului in scopul realizdrii obiectivelor propuse.

Acest raport doreqte a fi expresia unor deschideri qi a unei transparente totale a
activitdlii pe care o desfigor in interesul comunitAtii noasfte locale, totodate
activitatea viceprimarului se desldgoard avdnd la bazd atribufiile stabilite prin
dispozifiile Legii nr. 215/2001 privind administalia publicd localS $i a altor acte
normative in vigoare c6t qi a Dispoziliei nr. 33112 itiie 2012 emisd de c6tre Primarul
Oragului Micin:

Principalele atribulii :

- coordonarea biroului de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea
domeniului public qi privat, cadastru gi agriculturi, programe, prognoze, investilii qi

atragerea fondurilor europene, mediu, achiziJiile publice;

- aplicarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de
construclii, republicat6 gi a Lelii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu
modificdrile 5i complerdrile ulterioare:

- organizeazd. evidenja lucrdrilor de construclii din localitate qi pune la
dispozilia instituliilor gi a autoritAtilor judetene rezultatele acestor evidenle;

- Jine evidenla cererilor privind acordarea de locuinle pe baza criteriilor
stabilite de Consiliul local;

- exerciti controlul asupra activifililor din piefe, oboare, locuri qi parcuri de
distrac{ie, asigurdnd funclionarea acestora;
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- coordoneazd inventarierea gi administr.area bunurilor care aparlin domeniului
public qi privat al oras,ului precum si atribulii de coordonare a serviciilor publice
asigurate cet6lenilor;

- coordoneaza activitatea de depozitare a deqeurilor menajere, industrial sau de
orice fel penuu asigurarea igienizirii malurilor, cursurilor de apd, decolmatarea
viilor locale qi podelelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari, precuur gi
asigurarea curdleniei oragului;

- asigurb legdtura cu instituliile de specialitate judelene;

- coordoneazd activitatea de gospoddrie comunald, intretinere gi reparare a
strdzilor gi trotualelor, iluminatul public, salubritate, intretinere spalii verzi,
inl,retinere locuri dejoaciL pentru copii:

- coordoneazi activitatea asistatilor sociali sub aspectul efectuirii lucrdrilor
edilitare in orag, a verifiiSrii rapoartelor intocmite de responsabilii acestora;

Degi situalia financiard la nivel nalional, in conditiile recesiunii economice la
nivel mondial nu a fost una din cele mai favorabile in oraqul Mdcin, printr-o
putemicd implicare a conducerii administragiei publice locale, s-a reuqit continuarea
investiliilor demarate in anii anteriori, precum qi deschiderea de noi investilii
strateglce pentru comunitate.

Nevoia de a depdgi statutul de oraq cu aspect invechit reprezintd o prioritate
pentru administratia din localitate,

Cu toate ce ce ne-am propus am qi realizat nu putem ahrma cd obiectivele
noastre au fost atinse integral, pentru cA permanent ne dorim mai mult pentru ora;,
mai mult pentru cetateni Si in acest sens ne oferim intreaga energie, fapt pentru care
ne declardm mullumili de activitatea desfrgurati in perioada respectiva.

I. FUNCIONA L:

Activitatea desfbqurat6 in perioada 2015, 20f6 respectand Legea
administraliei publice locale nr.2l5l200l Si statutul alesilor locali nr.39312004 a
constat in:

- am condus comisiajuridicd a Consiliului Local in calitate de preEedinte, unde
s-au analizat qi avizat proiecte de hotdrdri adresate comisiei c6t si oereri depuse de
persoane fizice sau juridice din ora;ul Md.cin;

- am padicipat la toate sedinlele ordinare, extraordinare qi de indatd ale
Consiliului local, care au avut loc in aceastd perioadd;

- am fost iniliatorul a 39 de proiecte de hotdrAre de la inceputul manclatului si
p6nd in prezent;



- am pafticipat la evenimentele cultural-educative qi spofiive, intOlniri cu

Uniunea Generald a Industriagilor din Romdnia, Filiala Tuicea, care s-au desfhgurat

la iniliativa Consiliului local;

- am coordonat aotivitatea persoanelor de la Legea ff. 416/2001 apte de

munci, beneficiare de ajutor social la lucrdrile de interes local, respectiv:sh.

Granitului,Traian, Rahovei, Mircea Vodi, Gheorghe Munteanu Murgoci, Elena

Doamn6, Despina Doamna, Agricultori, Republicii, Dorobanii, Vasile Lupu,
Pontonieri, Pdcii, Speranlei, zona Kartodrom, Stadionul Tineretului, Alexandru
Lipugneanu, I. H. Rddulescu, Rogiori, etc., aleea principal6 a cimitirului vechi, care

impreunb cu serviciul public Edilitar am incercat s6 reddm un aspect estetic oraqului;

- lucrdri de intrelinere a Centrului Civic al oragului, precum 9i in alte carliere,

respectiv: Ceair, Comcereal (Dallas), I.A.S., zona Cetate "Arrubiun.t";

- activitdli de sprijinire ti intretinere a unor persoane in v6rstd, bolnave,

izolate, sau a altor categorii frrE posibilitdfi financiare;

- intre{inerea zonelor de-a lungul drumurilor: cosirea resturilor vegetale,

adunarea gruroaielor;

- deszdpezirea drumurilor, prioritar unitdlile de alimentaiie public6, gcoli,

unitate spitaliceascS,ambulanja, institulii publice qi administrarea materialului
antiderapant pe timp de iamA in toate zonele cu pericol pentru traficul rutier;

- pentru a asigura o eficientizare sporita a iluminatului public, s-a acordat

atenlie reducerii pennanente a consumului de energie electricd, prin inlocuirea de

becuri in varianta clasici cu cele in varianta cu becuri economice cu consuur de

energie redug

- iluminatul de sdrbdtori a fost o altA preocupare a personalului de specialitate,

care impreun6 cu serviciul public edilitar a fost realizat cu un montaj de ghirlande cu

becuri policrome, figurine luminoase, perdele lun.rinoase qi montarea in zona Pielei

Civice a unui brad luminos forn.rat din instalalii electrice cu becuri de diferite culori;

- in cadrul compadimentului urbanism s-au eliberat un numdr de 43 de

autoriza{ii de construclie cet gi un numdr de 235 de certificate de urbanism;

- tot in aceast6 perioadd impreune cu domnul primar al oraqului, Topoleanu

Nicolae, ne-am implicat gi organizat in 3 etape de str6ngere a 236 de cdini

comunitari;

- impreund cu I.S.U. Delta Tuicea c6t Si compafiimentele din aparatul propriu
al primarului qi serviciul public Edilitar, am intewenit cu promptitudine in breqele

care se fomeaza in digul M6cin - Smirdan, astfel evitAnd riscul inunda(iilor
agricultorilor c6t qi'fermierilor zootehnici din zonS;

- tot in aceastd perioadd, m-am implicat in rezolvarea problemelor ridicate de

cetA,teni, atat pe strad6, in intdlniri ocazionale cat qi in audienle 1a Primdrie;



- siptemenal am susfinut mai multe audiente, iar principalele problem abordate

au fost:

- probleme legate de fondul funciar unde activez ca vicepreEedinte;

- montare de mobilier urban;

- toaletare arbori care afecteazd spalii locative, institulii publice, linii de inaltd

tensrune;

- montare de coquri de gunoi stradal;

- prelungirea iluminatului public;

- inlocuirea de becuri arse;

- impreuni cu consilierii locali din arcul majoritelii locale ne-am deplasat 5i

pufiat repetate disculii cu cetAlenii din zonele Ceair, Comcereal (Dallas), Cetate

"Arrubium", I.A.S

Principalul obiectiv al activitelii noastre este acela de a crea o administralie

,. public6 locali eficientd, in folosul cetAlenilor.

Mi-am asumat rolul de a comunica activ qi pot spune cd, aqa cum am inceput

de la preluarea n.randatului, am dorit sd inuu in lega rd cu cat mai mulli ceteteni ai

acestei comunitifi direot, prin audienle saptamanale, plin corespondentA clasici sau

electronicA.

Fiecare contact a fost impofiant pentru mine, oferindu-mi o mai bun6 viziune

asupra soluliilor de implementare, iar pentru asta doresc sd le rrultumesc tuturor

celor care dri-au sesizat probleme, dar qi bucuriile pe care le resimt atunci cAnd,

investiliile reaLizate le aduc pulsul de conforl de care au fost vitregiti 9i vaduvili de-a

lungul timpului.

Acest rapod se doregte a fi exp|esia unei deschideri Ei transparenle totale a

activitetii pe care o deslEguram in interesul comunitifii noastre locale.

in finalul raportului de activitate pe care l-am intocmit, doresc sb-mi exprim

increderea ci voi reqi s6 indepliresc impreun6 cu ceilalgi colegi, funclionari publici,

consiiieri locali importante obiective in beneficiul tuturor locuitorilor oraEului nostru.

VICEPRIMAR,
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