JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL GAROAFA

RAPORT
privind activitatea viceprimarului in anul

20ll

Raportul viceprimarului ca qi raportul primarului este o obliga{ie legala,
dar
qi o datorie morald de a aduce la cunoqtinld cetdlenilo r
activitat a a.rAgi, ra|A de
cdtre administralia publica locala in anul 2}ll
Alegerea in funclia de viceprimar al comunei Garoafa, a reprezentat
pentru
mine inc6 de la inceput o provo eare, a cirei finalitate sper s6 fi.
.r.ur.a unor
condilii mai bune de trai, precum qi dezvoltarea arrnonioasd qi eficienta
a comunei
in care cetdlenii sd se simtd in siguran{d.
Activitatea viceprimarului se desfrqoard av6n d la baza atribufiile stabilite
prin dispoziliile Legii nr.2l5l2OOlrepublicat5, privind administrafia publica
locala,
togara) precum sr
si a celorlalte acte normative in vigoare.
in acest sens' am urmirit indeaproape Ioate lucririle executate din bani
publici ' Am fost, ori de c6te ori a fost nevoie, sd suprav eghezqi
sd indrum lucrdrile
efectuate pentru :
- amenajarea drumurilor comunale
- amenaj areaparaului de agrement Garoafa
- imbundt5lirile aduse la piefele agroalimentare din Garoafa qi Bizigheqti
- reabilitarca Cdminului Cultural
Pentru a asigura o eficientizare sporita a iluminatului public s-a
acordat o
atenlie sporiti reducerii permanente a consumului de .n..gia electrica
prin
inlocuirea ldmpilor de iluminat stradal din varianta clasica cu becuri,
la cea cu
vapori de neon, ldmpi cu consum de energie redusd.
In ceea ce priveqte ordinea qi disciplina publicS, in colaborare cu polilia
locald am participatla aplanarea sau medie..u .orrflictelor izbucnite
intre cetatenii
'
comunei in diverse spele .
Problema gunoaielor menajere a fost rezolvatd,, insi existd inc6 persoane
care aruncd gunoaiele la int6mplare din propriile mijloace
de transport, deqi existd
serviciu pentru colectarea gunoiului
qi
-.rru.l.iprecum containere pentru colectarea
selectivi a gunoaielor amplasate in diverse locuri din comund.

Tot in aceast[ perioadd am

atenlionat cetd]enii comunei

asupra

obligativitdlii pe care o au in curdfarea spaliuiui verde qi a qanfurilor
din dreptul
proprieta{ii . De asemenea am coordonat lucr5rile de .ri61i..'u
iomeniului public
realizate de beneficiarii Legii nr. 416 12001in toate satele
comunei , precum si a
celorlalte activitdli de interes public realizate de aceqtia.
i' calitate de membru al colectivului de sprijin al autoriteii tutelare,
impreuni cu pers.onalul de specialitate am participat la identifi careaqi
solulionarea
unor cazuri sociale deosebite.

Pe parcursul anului 2011, principala modalitate de lucru
folositi a fost
deplasarea in teren, in comunitate, disCutiile cu cetatenii, nu
numai la solicitarea
acestora, ci gi pentru cunoaqterea de cdtre Primdrie a problemelor
care-i preocupd
Principalele probleme pe marginea carora s-a discutat in cadrul
acestor

intalniri au fost legate de reabilitarea drumurilor, de aducliunea de
apd qi
canalizare, imbundtd[irea condiliilor din unele unitali de invd![m6nt,
rezolvarea
unor cazuri sociale precum qi imbundtdlirea stirii de curilenie a
comunei .

Avand dubl5 calitate qi anume aceea de vicepiimar qi de consilier
local
voi prezenta pe scurt gi activitatea desftqurati in aceastd calitate
. Astfel, am
participat la toate gedinlele ordinare qi extraordinare 7a care
am fost convocat in
cursul anului 20Il precum qi la qedinlele tuturor comisiilor
din cadrul consiliului
local din care fac pafte, particip6nd la disculii qila avizarea proiectelor
de hotdrari.
De asemenea am urmdrit ca prin toate demersuiile mele s[ intretin
o
atmosferd de lucru constructivd in cadruf Consiliului Local qi
primarul
cu
comunei,
pentru a gisi cele mai bune solulii la problemele cu care
se confrunti comunitatea.
In incheiere consider cd am avut o bund colaborare cu dl. primar
Maghiaru
Gheorghe, cu angajalii primiriei, cu consilierii qi nu in ultimul
r6nd cu cetatenii
comunei a cdror interese am incercat sd le rezolv .
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