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         Raportul anual al viceprimarului este o obligaţie legală, dar şi o datorie 

morală prin care se aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată de 

către administraţia publică locală. 

         În conformitate cu prevederile art.155, alin. 3, litera a, din O.U.G. nr. 57 

din 03 iulie 2019, art.5 alin.3 din Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la 

informaţiile  de interes public şi ale art.10 alin.3 din H.G.  nr. 123/2002 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001, prezint 

următorul raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2020. 

         Începând cu luna februarie 2018, deţin funcţia de viceprimar, funcţia de 

consilier local din parte PSD  şi cea de preşedinte al comisiei de amenajarea a 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură din cadrul 

Consiliului Local Oraş Târgu Frumos şi Primăriei Oraşului Târgu Frumos. 

         În această perioadă am desfăşurat mai multe activităţi : 
 

a) de la începutul anului 2020 prin activitatea de echipă  coordonată de 

primarul oraşului Vatamanu Ionel, împreună cu colegii consilieri locali, 

am căutat ca prin dezbateri constructive să găsim cele mai bune soluţii 

pentru diversele probleme ale activităţii imediate sau de perspectivă în 

dezvoltarea oraşului Târgu Frumos.  
 

b) conform fişei postului coordonez următoarele domenii de activitate: 

- Sectorul de gospodărire a oraşului; 

- Piaţa agroalimentară; 

- Creşa; 

- Sala de sport; 

- Compartimentul administrativ; 

- Compartimentul salubrizare căi pietonale. 
 

c) dintre activităţile  stabilite sau întreprinse, la care am participat alături 

de colegii mei, menţionez: 

- coordonarea unor acţiuni pe linie de mediu, salubrizare, depozitarea 

deşeurilor, igienizarea malurilor cursurilor de apă, decolmatarea văilor 

locale, curăţarea rigolelor, etc. 

- controlul igienei şi salubrităţii localurilor publice şi produselor 



alimentare puse în vânzare pentru populaţie; 

- coordonarea activităţii de ecarisaj privind gestionarea câinilor fără 

stăpân; 

- controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, locuri şi parcuri de 

distracţii; 

- coordonarea activităţii privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru 

toţi angajaţii instituţiei; 

- coordonarea activităţii de îndrumare şi sprijin a asociaţiilor de 

proprietari din localitate; 

- asigurarea corespunzătoare a iluminatului public; 

- implicarea în identificarea de fonduri pentru realizarea de investiţii din 

comunitate şi sprijin pentru derularea investiţiilor pe care le realizează 

Administraţia Publică Locală oraş Târgu Frumos; 

- organizarea, inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin 

domeniului public şi privat al Oraşului Târgu Frumos; 

- coordonarea activităţii privind neutralizarea subproduselor animale ce 

nu sunt destinate consumului uman. 
 

d) împreună cu primarul oraşului şi colegii din grupul de consilieri, 

am iniţiat, dezbătut şi promovat 44 proiecte de hotărâre de Consiliu Local, 

care au fost adoptate, dintre acestea amintesc: 

- îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale în unităţile de învăţământ; 

- sprijin pentru organizarea sau participarea elevilor şi a cadrelor 

didactice la concursuri naţionale; 

- reglementarea regimului de folosinţă a păşunilor proprietate publică; 

- continuarea activităţilor de modernizare a centrului oraşului a          

parcurilor şi spaţiilor verzi; 

- asigurarea salubrizării oraşului, acţiuni de protecţia mediului; 

- modernizarea iluminatului public şi eficientizarea acestuia;  

- gestionarea problemei câinilor comunitari; 
 

d)    am acordat audienţe mai multor cetăţeni ai localităţii noastre şi am 

rezolvat o parte din problemele ridicate de către aceştia. Am participat activ  la 

întrunirile publice organizate cu cetăţenii. Dintre problemele ridicate de cetăţeni 

amintesc: 

-        clarificarea regimului juridic al unor suprafeţe de teren; 

-        perturbarea proprietăţii (nerespectarea limitelor de către vecini); 

-        acordarea de ajutoare de  urgenţă pentru persoanele nevoiaşe; 

-        lipsa locurilor de muncă; 

-        lipsa locuinţelor pentru tineri sau cazuri sociale; 

-        acordarea de terenuri pentru construcţia de locuinţe; 

-        modul în care serviciul public realizează gestionarea activităţii de 

salubritate în  oraş; 



-         probleme apărute între cetăţenii care locuiesc la bloc legate de buna 

convieţuire între vecini ;  
 

e)     mi-am adus aportul la reorganizarea activităţii desfăşurate de 

primărie, urmărind creşterea eficienţei activităţii acesteia; 

     f)     am îndeplinit atribuţiile primarului atunci când acesta nu a fost 

prezent în localitate; 

g)     am realizat evaluarea personalului din subordine întocmind fişele de 

evaluare anuală a performanţelor profesionale;  

h)     am participat la toate şedinţele de Consiliu Local şi şedinţele Comisiei 

de amenajarea a teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură 

din care fac parte. Am urmărit modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile 

date de Consiliul Local. 
 

  

         Consider că prin activitatea desfăşurată mi-am adus aportul atât în 

rezolvarea problemelor  ridicate de cetăţenii oraşului Târgu Frumos, cât şi în cea 

ce priveşte dezvoltarea localităţii noastre şi îmbunătăţirea activităţii din 

primărie. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


