JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLAU
RAPORT DE ACTIVTTATE AL VICEPRIMARULUI

pentru anul 2076

Raportul anual al alesilor locali este principalul instrument de
informare referitor la modul de gestionare a problemelor localitatii, la modul
in care autoritatile solutioneaza problemele din ce in ce mai complexe care
stau in atentia administratiilor publice locale.
In calitate de viceprimar imi desfasor activitatea in baza atributiilor
stabilite prin dispozitiile Legii nr. 215/2OOL republicata, precum si a celorlalte
acte normative in vigoare.
Art.51 alin.4 prevede:" Fiecare consilier local precum si viceprimarul
sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate,care va fi facut public
prin grija secreta rului".
Conform prevederilor Legii nr. 2L5/2OOL a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul si
Consiliul Local raspund de buna functionare a administratiei publice locale
asigurand in mod constant si unitar respectarea prevederilor constitutionale,
punerea in aplicare legilor, hotararilor de Guvern, precum si a hotararilor
adoptate de Consiliul judetean si de Consiliul local.

Dupa alegerile locale din 05 iunie 2OL6 am fost reales in functia de
viceprimar potrivit HCL nr.2U23.06.20L6, iar in conformitate cu HCL nr.
22123.06.2076 am fost numit presedintele comisiei de specialitate pentru
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de
turism.

In anul 2Ot6 au avut loc un numar de 15 sedinte de Consiliu local din

care : 1 sedinta de constituire a noului Consiliul local, 6 sedinte ordinare, 6
sedinte extraordinare, 2 de indata, in total fiind aprobate un numar de 55 de
hota ra ri.

In cadrul Primariei comunei Cislau volumul de munca a fost mare, in
consens, dealtfel, cu legislatia in vigoare, cu cerintele etapei pe care o
parcurgem,dar si cu stilul de munca dinamic, responsabil si exigent imprimat
de conducere subordonat satisfacerii interesului general al locuitorilor. Acest
fapt presupune eforturi personale de autodepasire pentru a corespunde unor
standarde profesionale tot mai inalte. Subordonat direct d-lui Primar si
inlocuitorul de drept al acestuia,perceptia generala,unanim acceptata, este
aceea ca viceprimarul trebuie sa cunoasca toate problemele localitatii, sa se
implice total in .rezolvarea acestora, iar prestatia sa fie Ia inaltimea sarcinilor.

Informez cu acest prilej ca activitatea pe care am desfasurat-o

in

perioada raportata,realizarile pe care le-am avut, sunt rodul muncii in echipa
si pot afirma cu toata convingerea ca si in anul 2Ot6 echipa Primariei Cislau
a fost o echipa. Concret, in perioada in care ordonatorul principal de credite
lipseste din unitate, oficiez casatorii in conformitate cu prevederile legale,

si

contrasemnez toate documentele care
compartimentele din cadrul Primariei Cislau.

verific

imi sunt prezentate de

Referitor la relatia cu Consiliul local Cislau, pot aprecia ca in anul 20t6,
aproape in fiecare sedinta de consiliu am prezentat informari, rapoarte,
programe pe diferite probleme. M-am straduit ca in documentele prezentate
sa fac o analiza pertinenta a starii de lucruri, sa propun cai clare de actiune
pentru viitor , iar forma si continutul acestora nu au suferit modificari majore
in urma analizarii acestora de catre comisiile de specialitate si de catre
Consiliul Local.

Dealtfel, in relatiile pe care le avem cu alte institutii, Primaria Cislau si
Consiliul local sunt recunoscute pentru calitatea deosebita a materialelor
intocmite de catre echipa Primariei comunei Cislau. Si in cursul anului 20L6,,
am avut relatii bune cu toti membrii Consiliului local Cislau, bazate pe
respect fata de munca/opiniile si convingerile fiecaruia. Membrii Consiliul
local Cislau avand capacitatea de a gestiona in mod corect situatia politica
din comuna si de a aprecia la justa ei valoare activitatea depusa de catre
fiecare membru al sau scopul fiind comun: prosperitatea si modernizarea
localitatii.

Din fondurile alocate de la bugetul local au fost realizate urmatoarele
categorii de lucrari :

.
.
.
.
.
.

lucrari de intretinere a drumurilor cu balast;
lucrari de reabilitare a caminului cultural din satul Barasti;
implicarea in organizarea sarbatorilorr anuale << Colindele Cislaului,
Pomul de Craciun si Legendele Cislaului
curatenia si activitatea targului comunal ;
taierea pomilor ornamentali si interetinerea puietilor de trandafir;
lucrari de intretinere curenta comuna tuturor drumurilor pe perioada
de vara care au constat in: taieri acostamente,cosirea vegetatiei
decolmatarea santurilor, amenajarea scurgerii apelor
. lucrari de intretinere a podurilor si podetelor din administrare care au
constat in repararea sau inlocuirea unor podete, aparari de maluri,
asfaltare strada spre Sala de sport.
>>

Mentione z ca in cazul persoanelor sanctionate penal la obligatia de a
presta o activitate neremunerata in folosul comunitatii am supravegheat la
respectarea activitatilor si programului stabilit de Serviciul de Probatiune.

Referitor la domeniul educatiei , la problema scolilor si gradinitelor din
in atentie, sub conducerea d-lui primar, actiuni de
verificare periodica p acestor institutii, In atentia Consiliului local Cislau, a

teritoriu, am avut

Primariei, au stat toate institutiile de invatamant, volumul lucrarilor de
reparatii-modernizari fiind redus la strictul necesar.

In domeniul protectiei sociale, am avut in vedere planificarea activitatii
persoanelor
a
la Legea nr. 4L6|2OO1 (intocmirea programului anual si
defalcarea lui pe luni), si executarea Iucrarilor planificate.
Numarul relativ mare de persoane beneficiare de ajutor social a avut
impact asupra gradului de acoperire a necesarului fortei de munca,
activitatile desfasurate fiind dirijate catre salubritate, actiuni gospodaresti pe
domeniul public, precum si activitatile enumerate mai sus.
Consider ca raportul prezentat este perfectibil, Alaturi de propria
analiza, discutiile care vor avea loc pe marginea acestui material,observatiile
si propunerile dumneavoastra ,ma vor ajuta sa imi perfectionez activitatea,
In anul 20!6, alaturi de problemele cotidiene care trebuie rezolvate, este
necesar sa actionez pentru :
- aplicarea cu si mai multa determinare a hotararilor Consiliului
Local Cislau, hotarari care vizeaza dezvoltarea socio-economica a comunei,
- continua perfectionare a relatiilor de serviciu cu tot personalul

Primariei Cislau, cresterea nivelului

de

comunicare

si

incredere

intersectoriala, imbunatatirea relatiilor cu toti cetatenii comunei.

Toate acestea insa implica responsabilitate, deschidere la dialog si
coerenta a actului de decizie, atitudini pe care inteleg sa le promovez in
continuare in exercitarea mandatului.
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