
RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI
ORA$ULUI SANTANA

pentru anul 2014

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

In calitate de viceprimar, mi-am adus aportul la bunul mers al treburilor in
compartimentele din subordinea mea din cadrul primariei, straduindu-ma sa asigur
consiliere si indrumare la toate solicitarile din cadrul primariei.

Am participat activ si responsabil la realizarea strategiei locale de dezvoltare durabila
pentru perioada 2A14-2020 pentru orasul Santana.

Am realizat un plan de actiune la nivelul primariei prin identihcarea, ierarhizarea si
clasificarea tuturor obiectivelor de urmarit si realizat in urmatorii ani, inclusiv actiunile
ce trebuiesc intreprinse. modul de realizare a acestora precum si o estimare financiara a
costurilor. Am sustinut in continuare toate investitiile publice pe care le-am considerat
oportune pentru dezvoltarea orasului, obiective din care unele au fost realizate pe
parcursul anului 2014, iar altele sunt in curs de finalizare in anul 2015..

Am cAutat in permanentd sb promovez un mod de actiune inovator, echilibrat si
econom in gestionarea problemelor orasului. 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 operationali pentru desfiurarea
unui spectru cat mai larg de activitati.

M-am straduit sa gasesc solutii pentru ajutorarea familiilor aflate in dificultate prin
implicarea in actiuni gen "Ajuta un copil sa mearga la scoala" sau gasirea de sponsori
pentru asigurarea unui minim de materiale de constnrctie pentru case.

Am supravegheat in limita competentei lucrarile la sistemul de canalizare, intervenind
in sprijinul cetatenilor ori de cate ori a fost posibil. De altfel, consider ca am fost un
mijlocitor util in relatia cetatean - constructor in ce priveste remedierea tuturor
neajunsurilor produse de introducerea canalizarii.

Am incercat sa realizez in continuare cu responsabilitate toate sarcinile pe care le
implicd funclia de viceprimar, gi care au lbst enumerate si in anul 2013:
- realizarea 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 a\ut in atentie pennanent site-ul primariei orasului, astfel incat acesta sa fie cat mai
activ si la zi cu informatiile
- am acordat cetatenilor orasului audiente personal sau in numele primarului 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 fac parte. Am urmarit modul cum sunt duse la indeplinire hotararile date de consiliul
local
- in consiliul local sunt membru in Comisia nr. 3 pentru administratie publicd local6,
juridicd, apdrarea ordinii 9i liniEtii publice 9i a drepturilor cetSlenilor
- sunt reprezentantul consiliului local in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale
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 paz4 stabilind ca gardienii sa lucreze in colaborare cu Politia
orasului, asigurandu-se pa-a de noapte, linistea si ordinea publica.
- promovez in permanentd o relatie de sustinere si de buna colaborare cu toate institutiile
orasului: scoli, biserici, politie, IIPU, APIA, etc. in scopul optimizarii rezultatelor
acestora.
- am incercat si md perfeclionez in permanentS" inclusiv prin participarea la cunuri de
adrninistratie publicd qi de formator

Nerealizarile tin de constrangerile legislative, de lipsa unei reale autonomii locale,
de lipsa fondurilor suficiente sau de imposibilitatea tehnica si fizica de a supera anumite
probleme ale comunitatii.


