
RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI
ORA$ULUI SANTANA

ln calitate de consilier local, am participat la toate sedintele Consiliului local, cu
exceptia celor care s-au desfiLSurat in perioada in care am fost plecat la instruire. inainte
de sedintele in plen ale consiliului, am studiat cu atentie materialele transmise, gi am avut
luari de pozitie documentate.

In calitate de viceprimar, mi-am adus aportul la bunul mers al treburilor in
compartimentele din subordinea mea din cadrul primanei. Am sustinut in continuare
toate investitirle publice pe care le-am considerat oportune pentru dezvoltarea orasului,
obiective care au gi fost realizate pe parcunul anului 2013.

Am ciutat in permanenti si promovez yn mod de actiune inovator, echilibrat si
econom in gestionarea problemelor orasului. In acest sens am contribuit ca idee si plan
de actiune la infiintarea firmei Primvest Consult, in care orasul Santana este unic
actionar, qi prin intermediul cdreia af putut fi efectuate diverse lucrdri edilitare si de
intretinere [a prelurile cele mai mici. In plus, odati cu deschiderea acesteia, un nr de l5
persoane au primit un loc de munca. Primvest consult a preluat deja din contractele pe

care primaria le avea cu terte firme.
Tot pentru o mai eficienta organizare a muncii la nivelul gospodariei comunale, am

considerat utila dotarea acestui serviciu cu masini si utilaje care sa ofere primariei
independenta operalionall pentru desfiurarea unui spectru cat mar larg de activitati. Au
fost achizitionate:

- microbuz pentru transport persoane, care a fost pus la dispozitia primariei, a
scolilor, a clubului sportiv Unirea qi a intregii comunitdlii locale pentru diverse
activitati: transporturi de materiale, participare la concursuri scolare, excursii,
transportul beneficiarilor de ajutor social etc

- buldoexcavator, cu care se executl munci specifice, dar in acelasi timp este
prognrmat in perioada de iama pentru actiunea de deszdpezire, in scopul de a

cheltui c6t mai putini bani cu aceasti activitate
- o platformi PRB, pentru a fi preg[ti1i la once activitate ce presupune munca la

inallime, inclusiv interventiile in caz de incendiu
- un tractor cu remorcS, avand in vedere ci singurul utilaj de acest fel are o vechime

mai mare de 20 de ani
- freziL pentru zipad6, cositori, drujba, motor nou pentru autogreder, generator

pentru sudurd, cauciucuri noi pentru utilaje, toate acestea pentru ca primaria si
devini o structur[ putemicl, capabi16 de interventie in orice situatie.

Am incercat sa realizez in continuare cu responsabilitate toate sarcrnile pe care le implicd
functia de vicepnmar, gi care au fost enumerate si in anul 2012:
- realizara. lunara a ziarului orasului ,,Santaneanul", ca o importanta sursa de de
informare a cetatenilor asupra tuturor aspectelor vietii sociale, economice, politice,
culturale si sportive.



- am avut in atentie pelmanent site-ul pnmariei orasului, astfel incat acesta sa fie cat mai
activ si la zi cu informatiile
- am acordat cetatenilor orasului audiente personal sau in numele pnmarului si am
rezolvat o parte din problemele ridicate de catre acestia.
- am participat la toate sedintele de consiliu local si sedintele comisiei de specialitate din
care fic parte. Am urmarit modul cum sunt duse la indeplinire hotararile date de consiliul
local
- in consiliul local sunt membru in Comisia nr. 3 pentru administra(ie publici locali,
juridic6, apdrarea ordinii gi linigtii publice 9i a drepturilor cetilenilor
- sunt reprezentantul consiliului local rn consiliul de administratie al Scolii Gmnaziale
Santana
- am indeplinit atributiile primarului atunci cand acesta nu a fost prezent in localitate ;
- m-am implicat in organizarea activitatii cu beneficiarii ajutorului social
- am coordonat serviciul de paza, stabilind ca gardienii sa lucreze in colaborare cu Politia
orasului, asigurandu-se paza de noapte, linistea si ordinea publica.
- promovez in permanenli o relatie de sustinere si de buna colaborare cu toate institutiile
orasului: scoli, biserici, politie, UPU, APIA, etc. in scopul optimizarii rezultatelor
acestora.
- am incercat sI mi perfectionez in permanenli, inclusiv prin participarea la cursuri de
administratie publici qi de formator

Viceprimar,
profcornel Gliy'oy ,,'
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