Raport de activitate al viceprimarului orașului Sântana
pentru anul 2018

În calitate de viceprimar, sunt parte a executivului primăriei orașului și mi-am adus aportul la
buna funcționare a tuturor compartimentele din cadrul acesteia. Acțiunile care au fost intreprinse în
anul 2018 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administrativă locală, respectiv investiții
de interes local, asistenta sociala, educație, sănătate, cultură-sport, ordine publică, situații de
urgenta, protecția și refacerea mediului, dezvoltare urbana.
La fel ca în fiecare an am actualizat planurile de lucru la nivelul primăriei prin identificarea,
ierarhizarea si clasificarea tuturor obiectivelor de urmărit și realizat în următorul ani. Am
monitorizat stadiul realizării investițiilor în infrastructura rutieră și în infrastructura de apă și
canalizare. Am acordat atenție obiectivele amânate sau nerealizate din anumite motive și am
organizat modul de realizare a acestora precum și identificarea costurilor. Am susținut toate
investițiile publice pe care le-am considerat oportune pentru dezvoltarea orașului. Am căutat în
permanenţă să promovez un mod de acțiune organizat și echilibrat în gestionarea problemelor
orașului. Am urmărit derularea acțiunilor intreprinse pentru realizarea strategicilor de dezvoltare
locală, a modului de îndeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate.
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 le revin prin contractele încheiate. M-am implicat în organizarea activității cu
beneficiarii de ajutorul social și cu persoanele repartizate pentru efectuarea muncii în folosul
comunității.
Am coordonat activitatea de ordine publică străduindu-ne să facem față tuturor solicitărilor .
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 salubrizare drumurile județene, pășunile,
depozitele improvizate de gunoi de la marginea căii ferate, de la halta din Comlăuș, de pe strada
Vânatori, de pe strada M Viteazul, din spatele cimitirelor Comlăuș și Sântana, 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 acțiuni de
prindere a câinilor vagabonzi.
Am acordat audiente personal sau în numele primarului și am rezolvat o parte din
problemele ridicate de către cetățenii orașului.
Am participat la toate ședințele de consiliu local și ședințele Comisiei nr.1 pentru programe de
dezvoltare economico – socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al
orașului, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț. Am urmărit
modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile date de consiliul local
Atunci când a fost necesar am îndeplinit atribuțiile primarului.
Promovez în permanenţă o relație de susținere și de buna colaborare cu toate instituțiile orașului:
școli, biserici, politie, UPU, APIA, etc. în scopul optimizării rezultatelor acestora.

Viceprimar, prof. Cornel Gligor

