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Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, Primarul
si Consiliul Local raspunde 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.
Modul de exercitare a prerogativelor legal recunoscute si stabilite Primar,
continutul si finalitatea unor actiuni si masuri dispuse de Primar in anul 2006 constitue
obiectul acestui raport,structurat pe urmatoarele segmente :
1. Domeniul organizatoric si indeplinirea hotararilor Consiliului local ;
2. Administratie publica locala si asistenta juridica ;
3. Urbanism si amenajarea teritoriului ;
4. Administrare patrimoniu si investitii ;
5. Domeniul economico-financiar ;
6. Programe si proiecte de integrare europeana si regionala ;
7. Protectie sociala si a drepturilor copilului ;
8. Coordonarea serviciului de stare civila.
1. Domeniul organizatoric si indeplinirea hotararilor consiliului local
Primarul ,in exercitarea atributiilor prevazute de art.116 alin(1) din Legea
nr.215/2001 ,a urmarit si stabilit masuri coerente care sa asigure buna functionare a
Consiliului local ,cu aplicarea unui management organizatoric flexibil si adaptat
continutului competentelor administratiei publice locale.
Astfel Primarul a initiat proiectul de hotarare privind Regulamentul de
organizare si functionare a Consiliului local . Primarul a depus toate eforturile pentru
desfasurarea tuturor sedintelor Consiliului local si a comisiilor de specialitate inconditii
de confort functional si eficienta si a colaborat in mod deschis transparent si constructiv
cu toti consilierii locali ,indiferent de culoare politica.
Trebuie remarcat faptul ca toate proiectele de hotarare sau dispozitii promovate
sau emise de Primar au avut la baza o temeinica fundamentare de fapt si legala ,fiind
din acest punct de vedere ,rezultatul unei activitati de echipa.
Din punct de vedere al gestionarii resurselor umane Primarul a promovat proiect
de hotarare privind aprobarea numarului de personal ,organigrama si statul de functii
al aparatului propriu,incadradu-se din punct de vedere al numarului total in prevederile
legale.

2. Administratie publica locala si asistenta juridica
Prioritatile activitatii mele din anul trecut au fost elaborarea Programului de
dezvoltare economico-sociala a comunei Cislau pe anul 2006 (aprobat prin Hotararea
Consiliului local si realizarea masurilor si actiunilor stabilite prin acest program.
In anul 2006, Consiliul local a fost parte in 3 cauze aflate pe rolul diferitelor
instante judecatoresti ,avand ca obiect actiuni civile ,contestatii la legile proprietatii.
Pe segmentul sprijinului de natura juridica ,actiunea Primarului a fost indreptata
pe doua coordonate ,realizate prin secretar si membrii din comisiile de aplicare a Legi
18/1991 respectiv :
- reprezentarea in instanta a administratiei publice locale ,prin delegare a
consilierului juridic privind :aplicarea Legii 18/1991,contestatii la Legea
10/2001,organizare si desfasurare licitatii publice ;
- asistenta si consiliere juridica pe probleme de administratie publica locala
(organizare sedinte consiliul local ,intocmire regulamente de organizare si functionare a
consiliului local si aparatul de specialitate al primarului ,proiecte de hotarari etc.),
administrarea domeniului public si privat ,contracte ,parteneriate cu toate persoanele
fizice si juridice interesate.
3. Urbanism si amenajarea teritoriului
In ceea ce priveste aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii ,cu modificarile si completarile ulterioare ,certficatele
de urbanism si autorizatiile de construire pentru obiectivele amplasate in intravilanul
localitatii au fost un numar de 9 autorizatii de construire. Au fost eliberate 11certificate
de urbanism ,9 autorizatii de construire .
O atentie deosebita a fost acordata respectarii disciplinei in constructii ,
tehnicianul responsabil cu urbanismul exercitand prin imputernicirea Primarului
actiuni de control si monitorizare a respectarii prevederilor din autoriztiile de
construire eliberate .
Prin sprijinul Consiliului Judetean Buzau si Centrul de formare FORDOC
Calarasi s-a definitivat atestarea tehnicianului de urbanism prin certifict de calificare in
domeniu.
Primarul a stabilit ca fiind prioritar ,impulsionarea intocmirii documentatiei de
reactualizare a planului urbanistic general al comunei Cislau.

4. Administrarea patrimoniului si investitii
In cursul anului 2006, prin programele de lucrari aprobate ,s-a urmarit ca in
limita resurselor financiare alocate sa se execute lucrari care sa asigure circulatia
vehicolelor in conditii de siguranta.
Din fondurile alocate de la bugetul local au fost realizate urmatoarele categorii de
lucrari :
- lucrari de intretinere a drumurilor cu balast ;
- 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.
In anul 2006 s-a reusit ;
- elaborarea studiilor de fezabilitate aferente proictului Sistem de management
integrat al deseurilor in zona localitatilor de pe Valea Buzaului si Valea
Chiojdului ,cu statie de transfer in comuna Cislau.
- elaborarea studiilor de fezabilitate la gradinita nr.1 si nr.2 Cislau
- realizarea iluminatului public in toate satele ;
- atragerea de investitori romani si straini pentru crearea unor noi locuri de
munca pentru localnici – atelier confectii dama 70 de locuri,statie sortare
produse balastiera 25 de locuri;
5. Domeniul economico-financiar
Primarul exercita functia de coordonator principal de credite ,calitate in care a
intocmit si prezentat Consiliului local pentru aprobare proiectul bugetului
propriu local in anul 2006 , contul de incheiere a exercitiului bugetar.
Primarul a urmarit ,prin aparatul de specialitate al Consiliului local asigurarea
ritmicitatii realizarii veniturilor proprii care, la nivelul anului 2006 ,au fost de
34561lei
Din acest punct de vedere, se poate aprecia ca pozitiva atat actiunea Primarului
de a initia actele administrative pentru realizarea cadrului legal de stabilire a
impozitelor si taxelor locale si tarifelor pentru prestarea unor servicii la termenele si in
limitele legii, de a urmari si coordona incasarea acestora si de a stabili prin dispozitii
proprii modalitati eficiente in aplicarea acestor hotarari
In exercitarea atributului de ordonator principal de credite Primarul a asigurat
si in anul 2006o executie bugetara coerenta.

6.Programe si proiecte de integrare europeana si regionala
In acest domeniu Primarul a definitivat proiectul „Alimentare cu apa » prin
programul SAPARD ;
S-a finalizat si aprobat prin O.G 7 / 2006 proiectul „Retea de canalizare si statie
de epurare in comuna Cislau”;

7.Protectie sociala si adrepturilor copilului
In anul 2006 s-a acordat o atentie deosebita familiilor si persoanelor singure
aflate in nevoie socialade pe teritoriul comunei Cislau prin acordarea ajutorului
social si ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Un element important de avidentiat este raspunderea Primarului in domeniul
protectiei drepturilor copilului si apersoanelor cu handicap.

8. Coordonare institutiilor si servicii de interes local
Serviciul de stare civila isi desfasoara activitatea in conditii bune s-a realizat si
amenajat la primarie o sala pentru oficierea casatoriilor . S-au inregistrat un
numar de 2 nasteri ,38 casatorii si 57 decese.
Acest raport a urmarit sa prezinte o sinteza a actiunii Primarului in concordanta
cu principalele competente recunoscute de lege ori stabilite de autoritatea
administratiei locale
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.

PRIMAR
Dumitru Mitroiu

