Raport de activitate al viceprimarului orașului Sântana
pentru anul 2017
În calitate de viceprimar, sunt parte a executivului primăriei orașului și mi-am adus aportul la
buna funcționare a tuturor compartimentele din cadrul acesteia. Actiunile care au fost intreprinse în
anul 2017 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administrativă locală, respectiv investitii
de interes local, asistenta sociala, educatie, sănătate, cultură-sport, ordine publică, situatii de
urgenta, protectia si refacerea mediului, dezvoltare urbana.
Am continuat planul de actiune propus anul trecut la nivelul primăriei prin identificarea,
ierarhizarea si clasificarea tuturor obiectivelor de urmărit și realizat în următorii ani. Am avut în
atenție obiectivele amânate sau nerealizate din anumite motive și am organizat modul de realizare a
acestora precum și identificarea costurilor. Am sustinut în continuare toate investitiile publice pe
care le-am considerat oportune pentru dezvoltarea orasului. Am căutat în permanenţă să promovez
un mod de actiune inovator, echilibrat si eficient în gestionarea problemelor orașului. Am urmărit
derularea actiunilor intreprinse pentru realizarea strategiilor de dezvoltare locală, a modului de
îndeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate.
S-au înregistrat rezultate bune în ce privește dezvoltarea infrastructurii rutiere. S-a reușit
asfaltarea a 11584 m străzi locale și au fost reparați peste 2,5 km de trotuare și podețe, în special pe
străzile 1 Decembrie și Muncii. Au fost realizate noi parcări: biserica Sântana 1. Cu sprijinul
consiliului județean s-a continuat refacerea asfaltului pe drumurile județene ce tranzitează orașul, în
anul 2017 fiind reparat și acoperit cu un nou covor asfaltic drumul Sântana-Pâncota.
Infrastructura pentru educație s-a îmbogățit prin construirea grădiniței de pe strada Muncii,
Infrastructura pentru culte s-a dezvoltat prin darea în folosință a unei noi capele mortuare la
Caporal Alexa
În cadrul infrastructurii de sănătate a fost dotat și dat în funcțiune un cabinet medical
stomatologic școlar, singurul din județ în afara Municipiului Arad, care se alătură cabinetului
medical școlar existent la Școala ”Sf. Ana”. Prin acordul consiliului local, în spațiile concesionate la
fostul spital s-au deschis trei cabinete medicale: pediatrie, cardiologie și ginecologie, care se adaugă
celor care funcționau deja: cabinetul de medicină internă și laboratorul de analize medicale. Pe
viitor urmează să se deschidă alte cabinete medicale care să întregească paleta de servicii medicale
oferită locuitorilor, ridicând fostul spital la nivelul unei policlinici orășenești.
Infrastructura apă-canal s-a extins pe străzile Bicazului și Libertății și urmează o nouă etapă
Micșunelelor, 1 Decembrie etc. S-a finalizat stația de epurare.
Am sprijinit activitățile culturale, sportive, fanfara, judo, ziua teatrului, ziua recoltei, a orașului
si satului Caporal Alexa, sprijinirea ansamblurilor culturale
M-am străduit să găsesc soluții pentru ajutorarea familiilor aflate în dificultate.
Am colaborat în permanență cu conducerea firmei Primvest Consult și am urmărit realizarea
sarcinilor ce revin prin contractele încheiate: întreținerea parcurilor și a zonelor verzi de pe

marginea străzilor Muncii și Ghioceilor; reparația trotuarelor pe un număr de 23 de străzi, gardul
căminului cultural din Caporal Alexa, acoperișul fostei poliții,
M-am implicat în organizarea activității cu beneficiarii ajutorului social în special la
salubrizarea zonelor cu probleme de pe raza orașului. Numărul beneficiarilor de ajutor social este în
scădere față de anii trecuți, ceea ce este un lucru pozitiv, înseamnă că o parte dintre aceștia au reușit
să se angajeze. Alții, 34 de persoane, care din motive de vârstă, sănătate sau din cauza lipsei
studiilor nu se pot angaja prestează activități prin serviciul social. Dintre aceștia 5 sunt în satul
Caporal Alexa, 14 asigură curățenia în piața agroalimentară în cele trei zile pe săptămână, o parte
sunt repartizați pentru întreținere la diverse instituții: școli, sediul social, bibliotecă, biserici,
Pentru a putea să gospodărim orașul cât mai eficient și ieftin în același timp s-a continuat
procesul de dotare cu utilaje: la începutul anului a fost achiziționat încă un buldoexcavator
performant, marca JCB. Ambele utilaje au fost folosite și la acțiunile de deszăpezire. Din cauza
faptului că vechea autoutilitară Dacia s-a stricat, autoturismul Dacia a fost alocat pentru folosința
gospodăriei comunale, iar pentru a fi păstrată, dacă nu chiar îmbunătățită capacitatea de transport la
nivelul primăriei și promptitudinea intervențiilor a fost achiziționată o a doua autoutilitară tip
Duster.
Pe parcursul anului 2017 au fost repartizați pentru efectuarea muncii în folosul comunității un nr de
9 persoane cu diverse condamnări, care au prestat activități aprobate în consiliul local din care
menționez: reparații gard teren sport, reparații wc piață, vestiare sala de sport, tuns iarba, curățenie
pe domeniul public al orașului etc
Am coordonat activitatea de ordine publică străduindu-ne să facem față tuturor solicitărilor,
însă trebuie subliniat că în acest domeniu personalul (trei gardieni) este insuficient. Am făcut un
calcul asupra costurilor necesare înființării unui serviciu de poliție locală, însă prioritățile orașului
în această perioadă țin de dezvoltarea infrastructurii.
Am avut o preocupare permanentă pentru promovarea imaginii localității noastre. A fost
continuată realizarea lunară a ziarului „Sântăneanul”, ca principală sursă de informare a cetățenilor
asupra tuturor aspectelor vieții sociale, economice, politice, culturale si sportive din oraș.
Am organizat și condus împreună cu responsabilul compartimentului de mediu acțiunile de
ecologizare și întreținere a curățeniei orașului. Au fost salubrizate drumurile județene, pășunile,
depozitele improvizate de gunoi de lângă stația veche de epurare de pe strada A. Vlaicu, pe
marginea căii ferate de la halta din Comlăuș, la groapa din spatele stației de benzină, la marginea
satului Caporal Alexa și pe marginea drumului comunal Olari - Caporal Alexa. Probleme serioase
au fost întâmpinate la ridicarea pet-urilor din țarcuri. Pentru degajarea acestora s-a implicat
compartimentul gospodărie comunală. Au fost intreprinse actiuni de prindere a câinilor vagabonzi.
Am avut în atentie actualizarea site-ul primăriei și modernizarea acestuia acțiune care este în
desfășurare.
Am acordat audiente personal sau în numele primarului si am rezolvat o parte din
problemele ridicate de catre cetatenii orașului.
Am participat la toate sedințele de consiliu local si sedintele Comisiei nr.1 pentru programe de
dezvoltare economico – socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al

oraşului, agricultură, gospodarire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ. Am urmarit
modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile date de consiliul local
Atunci când a fost necesar am îndeplinit atribuțiile primarului.
Promovez în permanenţă o relatie de sustinere si de buna colaborare cu toate institutiile orasului:
scoli, biserici, politie, UPU, APIA, etc. în scopul optimizarii rezultatelor acestora.
Nerealizarile țin 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.

Viceprimar, prof. Cornel Gligor

