3149 2,*"

Raport

03

Jo/g

Privind activitatea desfbquratd in anul 2018

in calitate de viceprimar imi

desfbqor activitatea inbaza atribuliilor stabilite
prin Legeanr.21512001 a Administraliei Publice Locale, precum qi a celorlalte acte
normative in vigoare

in conformitate cu prevederile Legii nr.2l5l2}O1 a Administraliei Publice
Locale, viceprimarul este ales in funclie, din randurile consilierilor locali cu votul
majoritalii acestora, fiind subordonat primarului qi inlocuitor de drept a acestuia,
care ii poate delega atribuliile acestuia.

Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul igi pdstreazd, qi statutul de
consilier local.

in

aceastd dubla calitate, prezint un raport privind activitatea mea de viceprimar c6t

qi de consilier local.

in

calitate de consilier local am participat la qedinfele Consiliului Local
IbaneEti unde am iniliat, susfinut qi promovat proiecte de hotdrAri de interes pentru
comuna Ibineqti.

in calitate

de viceprimar desfbEurat urmdtoarele activitdlii:

pe parcursul anului 2018 am participat la receplii la terminarea
lucrdrilor edificate inbazd de autorizalie de construire precum qi ia
diferite controale sistematice la diferite construc{ii, potrivit legii
5011991.

-pe parcursul anului 2018, am efectuat lucrdri de curafare

qi

igenizare a zonelor in care au fost depozitate ilegal deEeuri menajere qi
de;euri rezult6nd in urma demoldrii construcliilor, sdptdmAnal am
urmdrit qi curalat zonele in care sunt amplasate pubelele pentru deEeuri,
cursurilor de apd de pe raza
am efectuat lucrdri de decolmatare
comunei lbaneqti, am refbcut 6 podele pentru asigurarea scurgerilor
apelor qi am intervenit la repararea diferitelor poduri de pe raza
comunei.
-am rezolvat diferite sesizdri venite de la cetaleni referitoare la
activiteliile de colectare a degeurilor desfEsurate de o firmd de
salubritate.

a

-pe parcursul anului 2018 am urmdrit si controlat bunurile care aparlin
domeniului public ;i privat pentru a asigura ingrijirea qi buna funcfionare
a acestora ,urmAnd ca la sfArqitul anului sd se facd o bund inventariere a
acestora.

-pe tot parcursul anului 2018 am urmdrit starea fizica a construcliilor de la
tabdra Ldpuqna precum gi a caminelor culturale de pe raza comunei si

dotarile acestora, intervenind in reparea sau schimbarea dupd caz a
diferitelor defecfiuni apdrute, precum si la implementarea proiectelor de
fonduri europene nerambursabile pentru modemizarea cdminelor culturale
din Ibaneqti qi Ibineqti Padure

-am dat solicitare la toate solicitdrile venite din partea conducdtorilor
celorlalte institutii de pe raza comunei.
-am asigurat Ei coordonat activitatea de dezepezire a drumurilor publice qi
accesul la cladirile publice aflate in proprietatea comunei Ibdneqti.
-am organizat qi participat la evenimentele culturale Ei sportive desfdqurate

in

comuna Ibanesti precum:Festivalul VAii Gurghiului, Festivalul

persoanelor vArstnice qi serbarea de Crdciun , intitulatd "Crdciun strdbun".
-pe tot parcursul anului 2018 am dat solicitare la toate sesizdrile venite de
la cetaleni in legaturd cu starea drumurilor din intreaga comunS, intervenind
la repararea diferitelor defecliuni apdrute la strdzile comunale precum qi a
qan{urilor de pe raza comunei.

-am asigurat modernizare diferitelor strdzi de pdmAnt gi piatrd de pe raza
comunei Ibineqti.

- am urrnirit implementarea proiectului de asfaltare a strdzilor de pe raza
comunei Ibdneqti, rezolvAnd diferitele probleme apdrute in timpul execufiei
lucrdrilor.

- impreund cu d-nul primar al comunei Ibdneqti Ei cu preofii din comuna
Ibaneqti am identificat localii pentru construirea de capeleperaza comunei IbdneEti

-pe parcursul anului 2018 am participat impreund cu angajalii Primariei
comunei lbaneEti la Eedin{ele de instructaj privind securitatea muncii, avAnd in
vedere punerea acestor prevederii in activitatea de zi de zi a bunei functionari a
personalului din cadrul instituliei.

-am supravegheat activitatea muncitorilor precum a asista{ilor sociali qi am
;i
planificat activitatea si instruirea in domeniul SSM la legea 416/200l qi executarea
lucrdrilor planifi cate.

-in domeniul situaliilor de urgen{d, am actionat pentru indeplinirea sarcinilor
ce imi revin sprijinind activitatea pompierilor voluntari prin participarea mea la
diferite acfiuni de stingere a incendiilor (imobile,vegetafie uscatd), inundalii
,desfrEurarea exerciliului de alarmare publica, dotarea cu echipament adecvat al
serviciului de voluntariat, precum ;i intre{inerea masinii de pompieri.
-am organizat serviciul de permanen{d din cadrul Primdriei Ibdnesti.

-pe parcursul anului 20l8,in calitate de preqedinte de comisie de control,
am
efectuat diferite controale pe pdqunile comunale pentru a verifica respectarea
caietului de sarcini de cdtre concesionarii pdqunilor qi intrefinerea pagunilor qi
a
construcliilor amplasate pe acestea.

-am participat la qedinlele de fond funciar

in care au fost examinate

solulionate diferite cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

si

-am contribuit la dezvoltarea turismului in comuna Ibdneqti, prin suslinerea
proiectului initiat de cdtre primarul comunei Ibaneqti privind dezmembrarea
qi
vdnzarea a unor parcele din domeniul privat al comunei Ibaneqti pentru
construirea
de pensiuni turistice qi case de vacantd.

Pe parcursul anului 2018 am dat curs la toate sesizdrile venite
de la cetdfeni
pe diferite probleme ale comunitatii qi am reprezentat comuna in relatia
cu diferite

institu{ii.

Viceprimar,
Gliga Marius Cristian
Data
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