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RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI PENTRU ANUL 2015

in calitate de viceprimar al comunei Estelnic prin activitatile desfh;urate in decursul
anului 2015 am reprezentat interesele comunitAli; din care fac parte, am sprijinit toate proiccrele,
acliunile care sunt in interesul comunei $i ai locuitorilor acesteia. Am incefcat ca in decursul
anului care a trecut sd desfi;or o activitate eficientl in cadrul Primiriei Estelnic. am fbst
preocupat totdeauna de aspectul comunei Ei de bundstarea locuitorilor din comuna Dstelnic. Arn
ibst mereu atent si am pus mare accent pe curdlenia general a strAz;lor. canalelor gi in acest sens
am urmirit toate lucririle de interes local, efectuat de cltre beneficiarii ajutorului social. A;n pus
mare accent pe curAlarea islazului comnrunal. unde beneficiarii ajutorului social, impreuna cu
proprietarii de animale au curatat aceste terenuri. in decursul anului 2015 s-au efectuat lucriri de
curdlare a albiilor pdrdurilor de pe laza comunei. Zona centrald. a comunei Estelnic in decursur
anului 2015 a fost reinnoitd, au fost amplasate bdnci, coEuri de gunoi, au l-ost llcute troruare,
beneficiarii ajutorului social, precum ;i muncitorii necalificali din cadrul primiriei Estelnic, au
curatat centrul, au sadit flori, sub coordonarea ;nea.
in decursul anului trecut am linut ofe de audienli i:r calitate de consilier local. Problemele.
intrebdrile pe carc cetalenii mi le-au adresat le-am prezentat la rindul meu sprc solu{ronare
pl imarului. respectiv consilierilof locali. Probleme care au fost prezentate spre solutionare au fbst
legate de starea strizilor comunale a drumurilor agricole qi fbrestiere, a trotuarelor. curdlenia
spaliilor publice din comund, problem legate de circulajia cdrulelor pe drumurile comunale,
majoritatea acestora au;i fost solu{ionate. Am participat la organizarea diverselor activitAti
culturale.
Am luat parte la dezbaterea publica pe tema pA$unatului care se !irre in mod regLrlat in
primivara fiecirui an calendaristic, respective am fbst numit in comisia de licitalie a terenurilor
agricole gi a celor cu destinalie special. licitalie organizatd in fiecare an.
Referitor la prezenta, respective activitatea mea la;edin(ele consiliului local, menlionez
ca am iost present la majoritatea ;edintelor consiliului local din anul 2015. in cadrul acestor
sedinle am avut numeroase intervenlii, rm prezentat rupoarte de specialitate, am adresat intrebdri
colegilor precum si primarr.rlui. Pe lingi prezenla de la qedinlele consiliului local, am pafticipat la
lucrdrile comisiei de specialitate nr. l, in calitate de pregedinte el acestuia. in cadrul sedinfeior
comisiei de specialitate au lbst abordate problem care 1in de lcgalitatea proieclelor de hotdrdre,
avizul comisiei fiind obligatory, prealabil adoptdrii proiectelor de hotiriri. Am incercat sd pun in
eviden{5 modul de g6ndire structurat in procesele de planificare. Arn Iicut tot posibilul ca
principiile planificdrii pe tremne iung si fie respectate in cazul investiliilor gi a proiectelor de
dezvoltare. ln cursul anului 2015 am participat active la numeroase dezbateri impodante pentru
comunitatea localS, acestea fiind finalizate cLl success in interesul locuitorilor comunei Estelnic.
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