
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI COMUNEI SULITA 2017

Activitatea viceprimarului este principala informare despre modul in care solutioneaza problemele
administratiei publice locale. lmi desfasor activitatea in baza atributiilor stabilite prin Legea nr.2L5/2OO't,
atributiile de serviciu ale viceprimarului sunt delegate prin dispozitia primarului.

ln privinta actiVitatii in Consiliul Local am fost prezent la toate sedintele acestuia si am colaborat cu

Comisia Juridica. Am participat activ la votarea tuturor hotararilor Consiliului Local, in toate sedintele mi,am
adus aportul impreuna cu toti consilierii indiferent de apartenenta politica, carora le multumesc pe acesta cale,
deoarece trebuie sa muncim pentru binele comunitatii.

Activitatile desfasurate de mine se pot structura astfel:

- participarea la actiuni initiate de Consiliul Judetean si Ministerul Mediului, actiuni de salubrizare-
colectare deseuri stradale desfasurate periodic impreuna cu personele de la ajutor social;

- supravegherea persoanelor de la ajutor social si organizarea modului de lucru a diverselor actiuni de

intretinere a domeniului public;

- coordonarea lucrarilor de deszapezire pe ulitele si drumurile comunale;

- aprovizionarea cu material lemnos siantiderapant pentru perioada de iarna;

- toaletarea copacilor in zonele de risc pentru circulatia auto, pentru iluminatul public;

- inlocuirea echipamentului electric din reteaua iluminatului public;

- am raspuns si am coordonat activitatea persoanelor care au prestat munca in folosul comunitatii;

- am participat la activitatile S.V.S.U. (Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta), la controalele
efectuate de forurile competente;

- rezolvarea pe cat posibil a avariilor intervenite la sursa de alimentare cu apa, igienizarea bazinelor de

inmagazinare;

- lucrari de intretinere a drumurilor, santurilor si podetelor din comuna;

- lucrari de curatare a albiilor paraurilor si raurilor i" p. r..r. comunei;

- intretinerea zonelor de-a lungul drumurilor, cosirea resturilor vegetale si adunarea gunoaielor;

- supravegherea si coordonarea lucrarilor de constructie a doua magazii (depozite) pentru material
lemnos: la Scoala Gimnaziala nr 2 Dracsani si la Primaria Sulita;

- constructia gardului de imprejmuire a pietiicomunale Sulita; .

- rezolvarea in scurt timp a reclamatiilor cetatenilor privind iluminatul public, neridicarea'gunoiului la
timp sau a celui aruncat in locuri nepermise;

ln calitate de viceprimar al comunei Sulita am urmarit ca activitatea mea in rezolvarea problemelor
comunitatii sa fie corecta si transparenta.

Multumesc conducerii Primariei, membrilor Consiliului Local, salariatilor Primariei pentru colaborare,

cooperare si respect reciproc.

Viceprimar,

Turcanu Costinel


