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                Raportul viceprimarului  este o obligaţie legală, dar şi o datorie morală
de  a  aduce  la  cunoştinţa  comunităţii  locale  activitatea  desfăşurată  de  către
administraţia publică locală în anul 2021.
                Activitatea viceprimarului se desfăşoară având la bază atribuţiile
stabilite  prin  dispoziţiile  Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019ț ț
privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare, precum şiș
a celorlalte acte normative în vigoare.
               Orice persoană care ajunge într-o funcţie publică, nu datorită pregătirii
profesionale, ci datorită votului comunităţii, prin activitatea să trebuie să fie în
strânsă legătură cu aceasta. 
               ”Oamenii au încredere în tine atâta timp cât şi tu ai încredere în ei.”
               Astfel, nu mi-am propus şi nici nu am de gând ca audienţele şi întâlnirile
cu  cetăţenii  să  se  desfăşoare  într-un  mod  planificat,  considerând  că  nu
întotdeauna  un  cetăţean  se  adresează  primăriei  şi  doar  atunci  când  acesta
ajunge într-un impas, cu problemele cu care se confruntă de zi cu zi. 
               Realegerea în funcţia de viceprimar al comunei Tăuteu în anul 2020, a
reprezentat pentru mine încă de la început o provocare, a cărei finalitate sper să
fie o comună înfloritoare, în care cetăţenii să se simtă în siguranţă şi în care de la o
zi la alta, să apară lucruri noi şi necesare dezvoltării vieţii economice şi sociale a
comunităţii locale.
                 Deşi situaţia financiară la nivel naţional, nu a fost una din cele mai
favorabile,  în  comuna  Tăuteu,  printr-o  puternica  implicare  a  conducerii
administraţiei  locale,  s-a  reuşit  continuarea  investiţiilor  demarate  în  anii
anteriori, precum şi deschiderea de noi investiţii strategice pentru comunitate.
Nevoia de a depă i statutul de comună cu aspect învechit, reprezintă o prioritateș
pentru administraţia publică a comunei. 
                 Aşa cum este normal, încerc să analizez cu obiectivitate activitatea mea
în  cursul  anului  2021,  reflectată  în  activitatea  serviciilor  pe  care  le-am
coordonat. Cu toate că, ceea ce ne-am propus am şi realizat, nu putem afirma că
obiectivele noastre au fost atinse integral, pentru că, permanent ne dorim mai
mult  pentru aceasta  comună,  mai  mult  pentru cetăţenii  acestei  comune şi,  în
acest  sens  ne  oferim  întreaga  energie,  dar  ne  putem  declara  mulţumiţi  de
activitatea desfăşurată în anul 2021. 
                  Raportul  de faţă este  un  document  sintetic ce reliefează modul în
care   mi-am îndeplinit  atribuţiile  prevăzute  de  lege,  precum şi  implicarea  în
activitatea  serviciilor  pe  care  le  coordonez  în  conformitate  cu  prevederile
Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cuț ț
modificările i completările ulterioare. ș

                Activitatea desfăşurată în cursul anului 2021 a constat în:
 Participarea la şedintele Consiliului Local al comunei Tăuteu şi în şedinţele

de  specialitate  ale  acestuia,  în  care  am  promovat  şi  am  susţinut  unele
proiecte  de  hotărâre  pentru  care  am  oferit  explicaţiile/informa iileț
aferente.
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 Activităţi  de  control  a  igienei  şi  a  salubrităţii  localurilor  publice  şi  a
produselor  alimentare  puse  în  vânzare  pentru  populaţie,  cu  sprijinul
serviciilor de specialitate.

 Comunicarea  cu  Serviciul  de  Proba iune  al  jude ului  Bihor,  în  vedereaț ț
punerii  în  executare  a  mandatelor  de  executare  privind  transformarea
predepsei închisorii în ore de muncă în folosul comunită ii.ț

 Participarea la activităţi de întreţinere a  parcurilor de joacă şi a spaţiilor
verzi, luând măsurile necesare pentru buna funcţionare a acestora.

 Luarea  măsurilor  necesare  pentru  controlul  depozitării  deşeurilor
menajere,  industriale  sau  de  orice  fel,  pentru  asigurarea  igienizării
malurilor  cursurilor  de  apă  din  raza  comunei,  precum  şi  pentru
decolmatarea  văilor  locale  şi  a  podeţelor  pentru  asigurarea  scurgerii
apelor mari. 

 Coordonarea persoanelor beneficiare a Legii nr. 416/2001, apte de muncă,
beneficiare  de  ajutor  social,  la  lucrările  i  ac iunile  de  interes  localș ț
conform planului întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 7 şi 8
din  Legea  nr.  416/2001,  cu  modificările  şi  completarile  ulterioare.  În
cadrul acestor activităţi au fost executate:
-  Lucrări de întreţinere a drumurilor, şanţurilor şi podeţelor din comună;
-  Lucrări de curăţire a albiilor pâraielor de pe raza comunei; 
-  Lucrări de întreţinere a centrului civic din comună; 
-  Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă; 
- Întreţinerea zonelor de-a lungul drumurilor: cosirea resturilor vegetale,
adunarea gunoaielor; 

          Activitatea mea cu beneficiarii de ajutor social, persoane apte de muncă,
are în vedere realizarea planului de acţiune lunar privind, în principal, acţiunea
de păstrare  a  curăţeniei  în  comună.  Săptămânal,  beneficiarii  de  ajutor  social
colectează  în  saci  menajeri  gunoaiele  de  pe  marginea  drumurilor,  parcări,
viaducte, albiile pâraielor.
          În afara activităţilor mai sus prezentate,  în calitate de viceprimar al
comunei Tăuteu, am mai exercitat următoarele atribuţii:

 Preluarea atribuţiilor de drept ale primarului comunei Tăuteu în perioada
absenţei acestuia din localitate.

 Acordarea  de audienţe cetăţenilor comunei Tăuteu pe diferite probleme de
interes local.

 Evidenţa şi  coordonarea activităţii  privind muncile  depuse de beneficiarii
Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  în  colaborare  cu
asistentul social din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.

 Participarea la seminarii şi colocvii pe linia administraţiei publice locale, în
special cele cu privire la PSI i sănătatea şi securitatea în muncă.ș

             Principalul  obiectiv  al  activităţii  noastre,  este  acela  de  a  crea  o
administraţie publică locală eficientă, în folosul cetăţeanului. Ceea ce pot spune
eu, este că, experienţa acumulată în peste 18 ani de activitate în administraţia
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publică locală, reprezintă punctul de pornire pentru determinarea măsurilor de
îmbunătăţire a activităţii în 2021. 
              Anul 2021 a însemnat pentru mine o aprofundare a relaţiilor cu cetăţenii
comunei  Tăuteu,  încercând  să  fiu  cât  mai  aproape  de  nevoile  imediate  ale
acestora. Mi-am asumat rolul de a comunica activ şi pot spune că, aşa cum am
început încă de la preluarea mandatului, am dorit să intru în legatură cu câţi mai
mulţi  cetăţeni  ai  acestei  comunităţi   direct,  prin audienţele  săptâmânale,  prin
corespondenţă clasică sau electronică. Fiecare contact a fost important pentru
mine,  oferindu-mi  o  mai  bună viziune asupra  soluţiilor  de implementare,  iar
pentru asta doresc să le mulţumesc tuturor celor care mi-au sesizat problemele
pe care le înfruntă,  dar şi  bucuriile pe care le resimt atunci  când, investiţiile
realizate le aduc plusul de confort de care au fost văduviţi de-a lungul timpului.
Raportul de faţă este un document sintetic ce reliefează modul în care au fost
cheltuiţi  banii  publici,  în  scopul  realizării  obiectivelor  propuse  la  nivelul
comunei Tăuteu. Acest raport se doreşte a fi expresia unei deschideri şi a unei
transparenţe totale a activităţii  pe care o desfăşurăm în interesul  comunităţii
noastre locale.
               În vederea asigurării unei totale transparenţe instituţionale, şi pentru
îndeplinirea  atribuţiilor  stabilite  de  prevederile  Ordonan ei  de  urgen ă  aț ț
Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  iș
completările  ulterioare şi  de  Legea  nr.  544/2001 cu privire  la  liberul  acces la
informaţii  de  interes  public, Raportul  anual  de activitate  al  viceprimarului
comunei Tăuteu, judeţul Bihor pe anul 2021, poate fi consultat de către toţi
cetăţenii interesaţi.          
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