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Raportul de activitate 

 

al primarului Comunei  Spinuş 

 

pe anul 2019 

 
 

 

 Raportul Primarului Comunei Spinuş cu privire la activitatea din anul 2019 este o 

radiografie a activităţii administraţiei publice a comunei în anul care a  trecut, o 

prezentare a demersurilor noastre ca instituţie pentru eficientizarea activităţii  

administrative şi oferirea unor servicii de calitate cetăţenilor comunei.  

Raportul Primarului este un material de analiză ce cuprinde informații despre 

activitatea Primăriei Spinuş, a Consiliului Local Spinuş, a modului cum au fost au fost 

gestionate fondurilor publice, o sinteză a proiectelor derulate și a perspectivă asupra 

strategiei de dezvoltare a comunei. De asemenea pentru cetățeni considerăm că 

materialul supus dezbaterii va reprezenta un instrument de cunoaștere și informare 

corectă a comunității noastre cu privire la activitatea desfășurată în anul precedent. 

Asigurarea accesului la informații de interes public, consultarea cetățenilor cu privire la 

deciziile fundamentale, îmbunătățirea muncii funcționarilor publici și a personalului 

contractual, fluidizarea procesului de luare a deciziilor sunt considerate urmărite a fi 

îndeplinite an de an. Obiectivul nostru major este respectarea legalității și a interesului 

cetățenilor în măsura posibilităților și a resurselor disponibile.  

Primarul, viceprimarul și ceilalți funcționari ai primăriei au urmărit rezolvarea 

problemelor cetățenilor în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, acordând 

atenția cuvenită soluționării cererilor și sesizărilor cetățenilor. A existat o colaborare 

bună cu instituțiile publice locale, județene, naționale, societatea civilă și 

întreprinzătorii privați.  

 Activitatea primarului comunei este străns legată, în corelaţie,  de activitatea 

Consiliului Local al Comunei Spinuş şi a Primăriei Comunei Spinuş. 
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 Prezentarea raportului anual de activitate este nu doar o obligaţie legală ci si o 

necesitate, aceasta reprezentând un instrument prin care cetăţenii comunei sunt 

informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul 

preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. 

 Anul 2019 a fost un an greu, în principal datorită situaţiei financiare generale, a 

crizei economice simţită atât în viaţa privată cât şi în cea publică. 

 În anul 2019 s-a urmărit ducerea la îndeplinire a atribuţiilor autorităţilor 

deliberative şi executive ale comunei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată, precum şi cele din 

actele normative apărute în cursul acestui an, prin care s-au stabilit sarcini pentru 

consiliul local şi pentru primar.  

 Au fost emise în anul 2019 un nr. de 97 de dispoziţii ale primarului pe diverse 

domenii: asistenţă socială, autoritate tutelară, personal şi salarizare, etc.În anul 2019 au 

avut loc un nr. de 11 şedinţe ordinare şi 1 şedinţe de îndată  ale Consiliului Local al 

Comunei Spinuş, toate aceste şedinţe  fiind convocate de către primarul comunei, prin 

dispoziţie. Au fost adoptate în cadrul acestor şedinţe un nr. de 73 hotărâri ale consiliului 

local. 

 Nicio hotărâre a consiliului local şi nicio dispoziţie a primarului comunei nu au 

fost contestate pe calea instanţei de contencios administrativ pe motiv de nelegalitate. 

 Încercând, atât cât s-a putut, să se facă faţă situaţiei financiare a anului 2019, în 

comuna Spinuş s-au realizat următoarele: 

 -Lucrări de reparații și întreținere drumuri comunale și sătești 

 - asfaltarea localităților Spinuș, Săliște, Nădar, Ciulești 

 -Organizarea si monitorizarea activitatilor de intretinere a domeniului public; 

-Aprovizionarea cu material lemnos pentru iarna a Scolii Gimnaziale si a 

gradinitelor din comuna; 

-Coordonarea activitatilor de deszapezire pentru iarna; 

 -actualizarea organigramei, a statului de funcții și actualizarea portalului ANFP; 

- Modernizare grădiniţă cu program normal nr.2 şi şcoala primară  Sălişte, 

comuna Spinuş, judeţul Bihor 

- Modernizare grădiniţă cu program normal nr.1 şi şcoala primară  Spinuș, 

comuna Spinuş, judeţul Bihor 

- Amenajare pod în Spinuş, comuna Spinuş;  

-Îmbunătăţirea infrastucturii rutiere în comuna Spinuş; 

-Întocmirea Planului Urbanistic General; 

-Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială Nr.1 Spinuş; 

-Amenajament pastoral; 
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-Construire pod peste Valea Fânețelor 

-Investiție în scopul realizării de energie regenerabilă în Comuna Spinuș, 

-decolmatare valea Corbeni și valea Fanatelor 

-construire capelă în comuna Spinuș; 

 

 

Aş mai dori să menţionez şi alte proiecte de viitor la care aşteptăm oportunităţi de 

finanţare :  

- alimentare apă în Comuna Spinuș. 

-asfaltare DC41 Nădar 

 

 

 
 

PRIMARUL  COMUNEI  SPINUŞ, 

FONAI ALEXANDRU 
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