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RAPORTUL ANUAL AL VICEPRIMARULUI COMUNEI CUCERDEA
PE ANUL 2012
Raportul anual al viceprimarului este o obligaţie legală, dar şi o datorie
morală prin care se aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată de
către admininistraţia publică locală.
În anul 2012, activitatea viceprimarului s-a desfăşurat având la bază
atribuţiile stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată şi modificată, precum şi a celorlalte acte normative în
vigoare.
În urma alegerilor locale din iunie 2012 am fost ales viceprimar al
Comunei Cucerdea, ales în condiţiile Legii Administraţiei Publice Locale, având
drept responsabilităţi în următoarele domenii:
1. Coordonarea si programarea lucrarilor prevazute in HCL privind lucrarile
realizate de beneficiarii Legii 416/2001;
2. Coordonarea activitatii de inventariere şi administrare a bunurilor care
apartin domeniului public si privat al comunei;
3. Intocmirea Proceselor verbale de predare a trunchiurilor de pasune
comunale încheiate cu cetăţenii comunei.
4. Coordonarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgentă, urmărirea
întocmirii planurilor de apărare împotriva situațiilor de urgență.
5. Coordonarea bunei gospodăriri și curățenie a comunei, în conformitate cu
prevederile Legii nr.137/1995 privind protecția mediului, cu completările și
modificările ulterioare;
6. Coordonarea activitatii Serviciului de gospodărie comunală privind
alimentarea cu apa potabila precum şi gestionarea bunei funcţionări a
iluminatului public în comună;
7. Evidenţa si programarea serviciului de paza pe raza comunei Cucerdea;
8. Coordonarea activității de protecție a muncii;
9. Participarea în calitate de membru al Comisiei locale pentru aplicarea legii
fondului funciar la şedinţele şi întrunirile acesteia;
10. Am participat in comisiile de licitaţii şi am urmărit lucrările de investiţii în
curs de realizare pe raza comunei Cucerdea;

Înca de la preluarea mandatului, mi-am propus ca principal mod de
abordare a problemelor cu care se confruntă comuna noastră, contactul nemijlocit
cu cetățenii comunei, considerând că numai prin dialogul direct, bazat pe
corectitudine și deschidere suntem în măsură să ne coordonăm eforturile pentru
bunăstarea comunei și a cetățenilor săi. În ce mă priveşte m-am străduit să fiu
aproape de cetăţeni, la bine şi la greu în anul 2012 nescutindu-ne din păcate, de
unele situaţii mai dificile.
Împreună cu primarul comunei Cucerdea am reuşit să facem o echipă
activă care şi-a canalizat ofensiva doar pe progresul acestei comune.
Dacă nu am avut posibilitatea să rezolvăm în totalitate problemele
apărute, sper că împreună, am reuşit să le înţelegem, pentru a le putea depăşii
pe viitor.
Relaţia mea cu Consiliul Local Cucerdea a fost foarte bună, ţinând cont
de sistemul administrativ românesc, viceprimarul este reprezentantul consiliului
local ( organ colegial deliberativ cu rol legislativ) în instituţia primarului( organ
executiv). Mulţumesc tuturor colegilor mei consilieri, indiferent de apartenenţa lor
politică, pentru tot efortul depus în folosul comunităţii, în anul care tocmai s-a
încheiat.
Am desfășurat activități edilitar gospodărești de refacere și întreținere
infrastructură, conform programului de lucrări aprobat de Consiliul Local pentru
anul 2012 cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările și completările ulterioare, apți de muncă. S-au executat permanent
lucrări de:
 Descărcat și distribuit produse alimentare;
 Lucrări de întreținere și reparații la rețeaua publică de apă potabilă
 Colectat ambalaje în intravilanul și extravilanul localităților comunei;
 Lucrări de întreținere a domeniului public, cosit şi strâns fân;
 Întreținerea cimitirelor eroilor din Cucerdea și Șeulia de Mureș;
 Curățat zăpada pe domeniul public și privat al comunei.
Am coordonat activitatea Serviciului de gospodărie comunală privind
alimentarea cu apa potabilă a localitatilor Cucerdea si Seulia de Mures.
Am îndrumat şi supravegheat activitatea gardienilor publici conform
angajamentelor contractuale;
Am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului
Local precum și ale comisiei de specialitate ale consiliului Local, Comisia pentru
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism.
Am avut în vedere permanent lucrările de igienizare a comunei, am
urmărit reparația la drumul comunal, la dezăpezirea drumurilor în timpul iernii.
Împreună cu funcționarii din aparatul de specialitate al primarului m-am
implicat în rezolvarea cât mai grabnică și eficientă a cererilor cetățenilor comunei,
în special pentru distribuirea ajutoarelor comunitare in cadrul programului PEAD,

pentru primirea cererilor privind ajutorul de încălzire a locuintei pentru sezonul
rece.
Am lucrat ca o adevărată echipă cu funcționarii primăriei, pentru
întocmirea diverselor rapoarte, situații, statistici, solicitate de autoritățile
administrației publice județene și serviciilor publice deconcentrate.
Pe parcursul anului 2012 am avut întâlniri cu cetățenii comunei la care
am participat în calitate de viceprimar în cadrul cărora s-au discutat probleme
legate de posibilitatea de asfaltare a drumurilor comunale, constientizarea
cetățenilor privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere cât și discuții privind
asigurarea necesarului de apă potabilă in perioada de seceta de la rețeaua
publica de alimentare cu apă a comunei.
În final consider că prin consultările și colaborarea pe care am
dezvoltat-o cu domnul primar, consilierii locali și funcționarii primăriei și nu în
ultimul rând cu cetățenii, dar și cu autoritățile de la nivel județean, am reușit să
închei activitatea din anul 2012, cu rezultatele amintite mai sus.
VICEPRIMAR,
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