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RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2009
VICEPRIMAR
Vasile-Sandel CAZA CU
Potrivit art. 57 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare comunele au cate un
primar si un viceprimar, alesi in conditiile legii.
Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al
acestuia, care ii poate delega atributiile sale.
Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in
functie, din randul membrilor acestuia.
Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastrea statutul de
consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statuto
Raportul de fata este un document sintetic ce scoate in evidenta 0
parte din activitatea viceprimarului pe anul 2009. Acest raport se doreste a
fi expresia unei deschideri si a unei transparente totale a activitatii pe care
o desfasuram In interesul comunitatii noastre locale. Pe parcursul anului
2009 m-am implicat In rezolvarea problemelor ridicate de cetateni atat pe
strada, In intalniri ocazionale, in intalniri organizate pe cartiere, cat si la
primarie in audiente
Conform Legii 416/2001 , am identificat, repartizat si supravegheat
beneficiarii de venit minim garantat care sunt apti de munca si obligati sa
presteze orele de munca stabilite de lege, am intocmit situatiile de lucrari
efectuate de acestia si am intocmit lunar prezenta la munca a acestora.
Conform prevederilor Legii nr.333 privind paza obiectivelor si
bunurilor, am intocmit)unar graficele de serviciu a paznicilor precum si
pontajele, am intocmit raportul pentu stabilirea formei de efectuare a pazei
si a taxei de paza.
Pe linie de protectia mediului in calitate de presedinte al comisiei de
mediu am procedat la mentinerea curateniei pe raza comunei ,procedand in

mod constant de salubrizarea zone lor predispuse la depozitarea
necontrolata a deseurilor (zona blocuri CPR, zona posta, zona centru camin
cultural,s.a.) am intocmit si transmis rapoarte, machete si alte informatii
referitoare la aceste probleme, am insotit organele de control ale Garzii de
mediu ori de cate ori acestea au fost in control, am incheiat contracte de
salubrizare si contracte de distribuire a apei cu persoane fizice si societati,
in acest sens am trnsmis 0 serie de adrese pentru 0 rezolvare cat mai buna a
relatiilor contractuale.
Din septembrie 2009 am insotit, saptamanal, masina compactoare de
colectare a deseurilor.
Am participat la toate sedintale pe linie de mediu, organizate de
Agentia Nationala de Mediu sau Consiliul Judetean Suceava.
Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.21 din 15.04.2004,
privind Sistemul National de Managemant A Situatiilor de Urgenta,
aprobata si modificata prin Legea 15 din 28.02.2005, si a planificarii
pregatirii pe niveluri de competenta, structuri functionale si categorii de
personal, intocmita de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
" Bucovina ' , al judetului Suceava, am participat in perioada 07
11.09.2009, la cursurile de pregatire a Inspectoratului General Pentru
Situatii de Urgenta Centrul National de Perfectionare a Pregatirii Penrtu
Managementul Situatiilor de Urgenta, desfasurate la Centrul Zonal de
Pregatire Bacau.
Cu ocazia controalelor si verificarilor desfasurate de catre
Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta 'Bucovina 'al judetului Suceava, am
contribuit la buna desfasurare a acestora, astfel in data de 31.05.2009 am
participat impreuna cu S. V.S. U al com. Dornesti, la Concursurile
Profesionale ale Pompierilor Voluntari, la care s-a obtinut locul III.
Cu ocazia atentionarilor privind fenomenele meteorologice deosebite,
am asigurat serviciul de permanenta la sediul Primariei Dornesti.
Ca presedinte al comisiilor de licitatii am condus si monitorizat
procedurile de licitatii.
Iluminatul de sarbatori a fost 0 alta preocupare a mea, aceasta
realizandu-se prin montarea de instalatii electrice cu becuri de diferite
culori, iar in timpul anului am monitorizat defectiunile de la reteaua de
iluminatul public pentru remedierea acestora de catre echipa specializata
Tinand cont ca inl1ndatiile din 2008 a afectat destul de grav terenul de
fodbal al comunei, echipa noastra a fost nevoita sa joace in alte locatii,
astfel am intervenind prin mai multe adrese catre primariile din apropriere,
pentru ca echipa noastra sa fie prim ita pentru desfasurarea meciurilor de
acasa, iar mai apoi ,impreuna cu domnul primar am participat la lucrarile

specifice renovarii terenului de fotbal : - colectarea bolovanilor, aducerea si
imprastierea uni strat de pamant, insamantarea manuala a gazonului,
udarea acestuia s.a.
In ceea ce priveste atributiile privind activitatile serviciului urbanism,
am intreprins controale, impreuna cu inspectorul urbanism, doamna
Fedoreanu Luiza-Romanita, in domeniul constructiilor, pe linie de protectie
civila si protectia mediului.
In ceea ce priveste Islazul, am intocmit Regulamentul de exploatare a
pasunii, raportul de specialitate privind stabilirea taxei de pasunat.
Am actionat pentru intretinerea si buna functionare a instalatiei de
apa ca activitate autofinantata, am intocmit raportul pentru stabilirea taxei
pentru consum apa si am incheiat contracte cu beneficiarii. Totodata am
luat masurile ce se impuneau pentru igienizarea si repararea casei de apa.
In calitate de sef de compartiment am indeplinit toate atributiile
privind exercitarea controlului preventiv, prevazute prin dispozitia
primarului.
Am intocmit toate documentatiile necesare incheierii de conventii
cu AJOFM pentru angajarea de muncitori necalificati in baza Legii 7612002
si am intocmit rapoartele lunare pentru platacelor doi acestora.Aici vreau
sa mentionez ca
Am dus la indeplinire orice sarcina incredintata de primarul
comunei sau de catre Consiliul local urmarind totodata 0 relatie cat mai
deschisa si placuta cu toate institutiile pub/ice locale.
Ceea ce pot sa spun este ca experienta acumulata in anul 2009, a
reprezentat punctul de porn ire pentru determinarea masurilor de
imbunatatire a activitatii in anul 2010, mai ales, tinand cont de criza
economica prin care trecem si masurile de contracarare a acesteia.

VICEPRIMAR,

