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RAPORT DE ACTIVITATE At VICEPRIMARULUI COMUNEI

eoE{rnei

l"lal\

01.01. 2013-20.t2.201?

ln calitate de viceprimar al comunei Costuleni,mi-am desfasurat activitatea conform legii 2L5/2001
administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin dispozitia Primarului nr.t74124.06.2OL2,mi-au fost delegate cu character permanent mai multe

a

atributii.
-sa prezint consiliului local annual sau cind este necesar rapoarte privind gospodarirea localitatii
-sa asigur intrtinerea drumurilor publice din comuna ,a strazilor,trotuarelor,spatiilor verzi,amplasarea
semnelor de circulatie si desfasurarea normal a traficului rutier si pietonal.
-urmarirea modului de respectare a legislatiei in domeniul constructiilordin comuna,masuri pentru
prevenirea si combatera poluarii mediului,a degradarii sau distrugerii terenurilor.
-supravegherea inventarierea si administrarea bunurilor care apartin comunei,administrarea
pasunilor,orga nizarea pasunatului.
-impreuna cu referentul contabil sa tinem evident mijloacelor fixe,a obiectelor de inventar,a
materialelor si a altor valori din patrimoniul comunei Costuleni.
-sa raspund de obtinerea autorizatiilor pentru lucrarile de investitii,intocmirea proiectelor de
investitii,reparatii capital si intocmirea receptiilor in acest sens.
-sa desfasor activitati de control commercial la agentii economicide pe raza comunei in vederea
legalitatii si functionarii acestora.
-supravegherea locurilor si parcurilor de distractii ,caminele cultural,scolile ,biblioteca comunala,luarea
de masuri operative pentru buna functionare a acestora.
-coordonarea si controlul iluminatului public din comuna.
-sa asigur repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local.
-intocmirea planului anualde actiunide interes local si-lsupune spre aprobare Consiliului Local
Costuleni.
-organizarea si coordonarea lucrarilor de interes local potrivit legii nr.416|2OOL privind venitul minim
ga ra ntat(pontaje,evidenta a lucra rilor prestate)
-emiterea pe baza documentatiei de urbanism,aprobate de organelle competente,certificate de
urbanismsi autorizatii de construire.
-sa coordonez sis a raspund de Compartimentul Administrativ,urbanism,amenajarea
teritoriului,disciplina in constructii,administrarea domeniului public si privat,gospodarie comunala,paza
si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din structura Aparatului de specialitate al primarului
comunei Costuleni.
-viceprimarul este inlocuitorul de drept al primarului comunei Costuleni in lipsa acestuia,caz in care
exercita atributiile acestuia.
ln anul 20L3,cu toate ca a fost un an dificil din punct de vedere financiar,am reusit sa alocam fonduri
pentru intretinerea drumurilor din toate satele comunei.
Am reusit sa refacem ,aproape in intrgime rigole si si santuri ,cu utilaje inchiriate,in toate
satele,Cozia,Costuleni,Covasna si Hilita.Acest lucru era necesar datorita faptului ca in momentul cind
sant precipitatii mai abundente apa nu mai mergea pe sant si din aceasta cauza apa distrugea tote
drumurile si ulitele.
Anul acesta ,am avut numeroase actiuni de curatenie si ecologizare in toata comuna si intilniri cu
cetatenii pentru a nu se mai arunca la intimplare gunoi menajer si tot restul de de vegetatie uscata.

am participat cu firma ROREC la stringerea de aparatura electronica din comuna ,si am
reusit sa strangem o cantitate impresionanta de deseuri.
Pe linie de urbanism am eliberat un numar de 17 certificate de urbanism, 8 autorizatii de construire si 2
receptii finale de terminare a lucrarilor. r
Cu oamenii beneficiari de legea 4L6/2OOL,am reusit aproape in totalitate sa efectuam orele de lucru la
obiectivele din comuna Costuleni.
Anul acesta am participat la toate sedintele de Consiliu Local,ordinare si extraordinare unde am aprobat
numeroase hotarati de consiliu local iar unde a fost cazul am dezaprobat si m-am abtinut sa votez
anumite actiuni si puncte de pe ordinea de zi care nu au fost fundamentate si sustinute de toti
consilierii locali.
ln incheiere as dori sa multumesc tuturor colegilor si celor care m-au ajutat ,in acest an sa-mi pot
desfasura activitatea si mandatul de viceprimar si bineinteles sper sa putem realize impreuna lucruri
mult mai spectaculoase in anii ce vor veni.
Si anul acesta
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