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RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI

ORA$ULUI SANTANA

incepAnd drn26 iunie 2012, deJin funcfia de consilier local din partea
Partidului Nafional Liberal si viceprimar al oraqului SAntana. in Consiliul
Local sunt membru in Comisia nr. 3 pentru administrafie publicd local6,
juridicd, apdrarca ordinii qi linigtii publice si a drepturilor cetdlenilor. Sunt
reprezentantul Consiliului Local in Consiliul de Administralie al $colii
Gimnaziale S6ntana (fosta Scoald Generald Nr. 2 SAntana).
impreund cu primarul orasului si cu colegii din grupul de consilieri
PNL, ne-am strdduit in aceastd scurtd perioad[ sd promovdm la nivelul
Consiliului Local un stil de lucru nou si eficient, corespunz5tor proiecfiilor
din campania electorald.
Astfel, la nivelul conducerii primdriei am reusit sd intemeiem o bund
rela{ie de colaborare cu primarul orasului, domnul Daniel Tomuta. lmpreund
si cu echipa din care facem parte am stabilit prioritdtile orasului pentru anul
2013. Personal am sustinut toate investiliile publice pe care le-am considerat

oportune pentru dezvoltarea orasului: reahzarea proiectului pia{a
agroalimentard, construirea unui nou grup de vestiare la stadion, pietruirea
strdzilor, construirea trotuarelor in satul Caporal Alexa qi altele. Nu am fost
de acord cu construirea casei de culturi pe care consider ci bugetul orasului
nu o poate sustine in acest moment, sau, o poate sustine, dar in detrimentul
asfaltdrii strdzilor, proiect pe care il consider mult mai important si util. Am
analizai irrrpreuni cu priniaiui contracieic pe care priiiriria ie ai'e si ani
renegociat aspectele care erau nefavorabile. Am fost pentru rdscump[rarea
de la investitori a suprafeJelor de pdmdnt pe care nu s-au derulat investiliile
promise.
Conform Legii administraliei publice locale nr.21512001 si dispozitiei
primarului am de indeplinit atribu{iile care mi-au fost delegate (sunt trecute
pe site-ul Primdriei Sdntana) si rdspund direct, conform organigramei, de

serviciile: gospoddrie comunald, piatd, aprovizionare, serviciul pentru
situafii de urgenJd, bibliotecd, culturd, protectia mediului.
M-am striduit sd-mi aduc aportul la reconsiderarea relaliei funcfionarcetS{ean si promovarea unor raporluri relationale corecte, de intelegere qi
colaborare, urmdrind in final rezolvarea cdt mai eficientd a solicitdrilor
cetdfenilor orasului.
Printre celelalte activitdli in care am fost implicat pot enumera:
- stabilirea unor reglement[ri clare aplicabile pentru repar1rrzarea locuintelor
cu chirie din fondul locativ aparlindnd orasului, anahzarea dosarelor depuse
qi stabilirea listei de prioritS{i,
- rcalizarca lunard a ziarulur oraEului ,,SAntdneanul", ca o imporlantd sursd
de informare a cetdtenilor asupra tuturor aspectelor viefii sociale, economice,
politice, culfurale si sporlive. In plus, am initiat o acliune de evidentiere si
populariz are a personalit[tilor oraEului.
- am avut in atentie site-ul primiriei orasului, astfel incAt acesta sd fie
pennanent acfrahzat qi activ, lucru remarcat pozitiv gi de cdtre presa
judefeand.

- am acordat cu mare responsabilitate audien{e cetdlenilor orasului (personal
sau in numele primarului) si m-am implicat in rezolvarea problemelor
ridicate de cdtre aceqtia.
- am participat la toate gedinlele de Consiliu Local si sedintele comisiei de
specialitate din care fac par1e. Am urmdrit modul in care sunt finalizate
hotdrdrile date de Consiliul Local
- am indeplinit atributiile primarului atunci cAnd a fost necesar;
- m-am implicat in organizarea activititii beneficiarilor de ajutor social;
- am coordonat serviciul de pazd,, stabilind ca gardienii sd lucreze in
colaborare cu politia oragului, asigurandu-se paza de noapte, linistea si
ordinea public6. Din toamna acestui an la Liceul Tehnologic este detagat
perrnanent un gardian pentru prevenirea oricdror evenimente nedorite.
Ca viceprimar am dezvoltat o bund relalie cu Consiliul Local, plecAnd
de la convingereacd. fiecare din cei 17 consilieri, suntem alesi pentru a ne
aduce o contribuJie bund la dezvoltarea orasului. Bineinteles cd apreciezmai
mult colaborarea cu memhrii gnrpulrri I-ISL intnrcil avem ohiective comune
gi sprijinim primarul ales de cdtre cetdtenii oraqului.
Am promovat tot timpul o relatie de susfinere qi de bund colaborare cu
toate instituliile orasului: qcoli, biserici, polifie, UPU, APIA, etc. in scopul
.
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