
Raport de activitate al viceprimarului orașului Sântana 
pentru anul 2015 

Începând din 28 iunie 2012, deţin funcţia de consilier local din partea 
Partidului Naţional Liberal şi viceprimar al oraşului Sântana. În consiliul local sunt 
membru în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor. Sunt de asemenea reprezentantul consiliului 
local în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Sântana (fostă Şcoala 
Generala Nr. 2)  

Împreună cu primarul oraşului şi echipa din care facem parte am stabilit 
priorităţile oraşului pentru anului 2015. Personal am susţinut toate investiţiile publice 
pe care le-am considerat urgente pentru dezvoltarea oraşului: asfaltarea strazilor din 
bugetul propriu si derularea programului de asfaltare PNDL, reparaţiile şcolilor şi 
construcţia trotuarelor. 

Conform legii administraţiei publice locale nr 215/2001 şi dispoziţiei 
primarului, am de îndeplinit atribuţiile care mi-au fost delegate (sunt trecute pe site-ul 
Primariei Sântana) şi răspund direct, conform organigramei, de serviciile: piată, 
aprovizionare, serviciul pentru situaţii de urgenţă, bibliotecă, cultură, protecţia 
mediului.  
 M-am străduit să-mi aduc aportul la reconsiderarea relaţiei funcţionar-cetăţean 
şi promovarea unor raporturi relaţionale corecte, urmărind în final rezolvarea cât mai 
eficientă a solicitărilor cetăţenilor. 

Printre celelalte activităţi în care am fost implicat pot enumera: 
- am urmarit in permanenţă modul de desfăşurare al lucrărilor de pe raza oraşului    
- am făcut parte din comisia pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul 
locativ aparţinând oraşului, analizarea dosarelor depuse şi stabilirea listei de priorităţi 
- mi-am adus contribuţia la realizarea lunară a ziarului “Sântăneanul”, ca o 
importanta sursă de informare a cetăţenilor asupra tuturor aspectelor vieţii sociale, 
economice, politice, culturale şi sportive ale oraşului.  
- am avut în atenţie site-ul primăriei oraşului, şi pagina de Facebook, astfel încât 
acesta sa fie permanent actualizat şi activ, lucru remarcat pozitiv şi de către presa 
judeţeană.  
- am acordat cu mare responsabilitate audienţe cetăţenilor oraşului (personal sau în 
numele primarului) şi m-am implicat în rezolvarea problemelor ridicate de către 
aceştia.  



- am participat la toate şedinţele consiliului local şi la şedinţele comisiei de 
specialitate din care fac parte. Am urmărit modul în care sunt finalizate hotărârile 
date de consiliul local. 
- am îndeplinit atribuţiile primarului atunci când a fost necesar. 
- m-am implicat în organizarea activităţii beneficiarilor de ajutor social. 
- am coordonat serviciul de pază,  

Ca viceprimar am dezvoltat o bună relaţia cu consiliul local, plecând de la 
convingerea că fiecare din cei 17 consilieri suntem alesi pentru a ne aduce o 
contribuţie bună la dezvoltarea oraşului.  

Am promovat tot timpul o relaţie de susţinere şi de bună colaborare cu toate 
instituţiile oraşului: şcoli, biserici, politie, UPU, APIA, etc., în scopul optimizării 
rezultatelor acestora.  

  Viceprimar, prof. Cornel Gligor


