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Doarnna Primar, Doamnelor qi Domnilor consilieri,
In indeplinirea prevederilor art. 51, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata, modificata si completat4 raportul de activitate al Viceprimarului comunei
$agu Dasc[lu privind activitatea anului precedent, in acest caz anul20l8, este un gest firesc
pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a
institutiei noastre.
Lucrarea de fata este unul din instrumentele prin care Primaria comunei Dascllu pune la
dispozitia cetatenilor date concrete despre activitatea noastra.
ln calitate de viceprimar imi desfasor activitatea in baza atributiilor stabilite prin dispozitiile
Legii nr. 21512001modificata si republicata, Legea privind administratia publica locala,
precum si a celorlalte acte normative in vigoare. Articolul 51, alineatul 4, prevede : "Fiecare
consilier local precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de
activitate,care va fi facut public prin grij a secretarului".
Prezentul raport va prelua o parte din raportul prezentat de doamna Maniil[ Doina - Primar a
comunei Dasc[lu , insa cu referire stricta la domeniile de competenta care imi sunt conferite.
Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor comunei Dascdlu o imagine
generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii
problemelor comunitatii locale.
Consider vitala pentru o administratie comunicarea cu cetatenii comunei, cu privire [a modul
si eficienta rezolvarii treburilor publice, a actiunilor intreprinse pentru realizarea strategiilor, a
modului de indeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate. In acest
interval s-au inregistrat rezultate bune si foarte bune, personalul intelegand pe deplin
responsabilitatea pe care o poarta, atat pentru respectarea legalitatii, dar si pentru a veni in
intampinarea doleantelor cetatenilor, repliindu-se ca de fiecare data la cerinte si facand fata cu
succes acestora.
Pe langa exercitarea atributiilor conferite direct de doamna Primar, de coordonare a unor
structuri organizatorice, m-am implicat activ in activitatea Grupului Local de Acliune Vlasia
Ilfov Nord-Est in care comuna Dascalu este parte, in acest sens participand la toate sedintele
forurilor de conducere al acestora si luand deciziile pentru care am fost imputemicit de
Consiliul local al comunei Dascdlu
viceprimarul are urmetoarele atribu{ii:
preluarea atribuliilor de drept ale primarului comunei Dascdlu pe perioada absenlei din
localitate;
Coordoneazd activitatea Serviciului voluntar pentru situalii de urgenla Dascdlu
Responsabil de compartimentul Gospodarie comunala
lntAlniri cu cet6leni comunei
Pe parcursul anului 2018 au avut loc intalniri cu cetAteni ai comunei [a care am participat atat
eu in calitate de viceprimar dar si primarul localitatii, intalnire in cadrul cdreia s-a discutat
probleme privind nevoile comunitatii.
Audienle
.

Suslinerea audienlelor nu se realizezd conform programului de audiente" cetdteni comunitltii
cdt qi alte persoane din afara acesteia bucurandu-se de inlelegerea autoritalilor ori de cite ori
este nevoie. Principalele probleme abordate au fost:
' Amenajarea qi intretinerea clilor de acces ( drumuri, trotuare );
' Amenajarea de zone verzi 9i spatii de joacl pentru copii;
. Respectarea ordinii gi liniqtii publice;
' Neldmuriri cu privire la aplicarea legilor fondului funciar;
Probleme legate de cregterea animalelor gi lasarea in libertate a acestora;
' Amenajarea parcurilor qi a zonelor verzi

PROTECTIA MEDIULUI
Amencjarea si inlerlinerea q zonelor verzi;
Amenajarea si intrelinerea spatiilor verzi si a parcului existent in comuna Dasc6lu a fost
realizate $i cu ajutorul persoanelor beneficiare de Legea 416 privind venitul minim garantat.
Activitdlile deslEqurate pe parcursul anului 2018 in cadrul acestui compartiment au fost
urm6toarele:
' tdieri mecanice arbori
' cosire mecanizata a spatiului verde ( iarba perena)
' plantari de flori
' tuns gard viu
' degajare teren de frunze si crengi
' transport deqeuri vegetale
Pentru anul 2019 avem ca prioritdli:
' Asigurarea climatului de siguranll publicl, a proprietAlii publice $i private;
' Prevenirea si combaterea actelor comise cu violenta,
Prevenirea si combaterea activitdlilor ce lezeazA patrimoniul comunitatii;
' Operativitate in rezolvarea sesizdrilor primite de la cetileni si intervenlia la apelurile
acestora;
' Intensificarea activitetrilor de control privind modul de depozitare a deqeurilor menajere,
industriale sau de orice fel si de respectare a igienizlrii zonelor periferice a pasunilor
comunei, imbunitl]irii stdrii de curdlenie a comunei;
Domeniul situatiilor de urgenta, un domeniu extrem de important in viata unei colectivitati,
este in coordonarea directa a viceprimarului comunei Dascllu . Am intocmit planurile anuale
si programele de activitate,analizate si aprobate de dumneavoastra si ulterior de catre organele
judetene de resort. Documentele intocmite pe linia prevenirii si stingerii incendiilor, a
protectiei civile, pe linia mobilizarii in caz de necesitate au fost avizate in mod favorabil de
catre organele judetene.
In calitate de consilier local am participat la aproape toate qedinlele comisiei de specialitate
din domeniu[ ,,Activitati pentru programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finante,
Administrarea domeniului Public si privat al comunei", din care fac parte. In cadrul acestora
s-au dezb6tut proiecte de hotlrire pentru qedintele ordinare ale lunii in curs. De asemenea am
participat la aproape toate qedintele ordinare qi extraordinare ale Consiliului Local.
Prezentul raport reprezinta bilantul activitati mele desfasurate in anul 2018, dorind inca o data
sa precizez ca rezultatele apartin intregii echipe si desi suntem multumiti de rezultatele
obtinute, in ciuda greutatilor intampinate, atat de ordin legislativ, cat si de ordin financiar, ne
dorim ca si pe viitor rezultatele sa isi pastreze acest trend ascendent, astfel incat ele sa fie nu
doar statistic notabile, ci ca intreaga noastra activitate sa raspunda nevoilor si dorintelor
cetatenilor comunei Dascalu , in slujba carora ne aflam.
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