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 Raportul anual al alesilor locali este principalul instrument de informare 

referitor la modul de gestionare a problemelor localitatii, la modul in care 

autoritatile solutioneaza problemele din ce in ce mai complexe care stau in 

atentia administratiilor publice locale. 

 In calitate de viceprimar imi desfasor activitatea in baza atributiilor 

stabilite prin dispozitiile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

modificata,precum si a celorlalte acte normative in vigoare. 

 

În anul 2019 ,la Primaria Comunei Spinuș volumul de munca a fost mare, 

in consens, de altfel, cu legislatia în vigoare, cu cerințele etapei pe care o 

parcurgem, dar și cu stilul de muncă dinamic, responsabil și exigent imprimat de 

conducere subordonat satisfacerii interesului general al locuitorilor. Acest fapt 

presupune eforturi personale de autodepașire pentru a corespunde unor 

standarde profesionale tot mai înalte. Subordonat direct d-lui Primar și 

înlocuitorul de drept al acestuia, percepția generală, unanim acceptată, este aceea 

că viceprimarul trebuie să cunoască toate problemele localității, să se implice 

total în rezolvarea acestora, iar prestația să fie la înălțimea sarcinilor. Informez 

cu acest prilej ca activitatea pe care am desfașurat-o in perioada raportată, 

realizările pe care le-am avut, sunt rodul muncii in echipă. Concret, în perioada 

în care ordonatorul principal de credite lipsește din unitate,verific și 

contrasemnez toate documentele care îmi sunt prezentate de compartimentele 

din cadrul Primariei Comunei Spinuș . 

 

Activitatea desfasurata in perioada ianuarie-decembrie 2019 a constat in :  

 

1.Participarea la toate sedintele consiliului local al comunei Spinuș  si in 

sedintele de specialitate a acestuia unde am promovat si sustinut toate proiectele 

de hotarare pentru care am oferit explicatiile necesare. 

2.În fiecare lună a anului 2019 , împreună cu persoanele apte de muncă din 

familiile beneficiare de ajutor social, care au obligația de a presta lunar, la 

solicitarea primarului lucrări de interes local am efectuat următoarele lucrări: 

- cosirea șanturilor, întreținerea spațiilor verzi; 

- menținerea curățeniei la dispensarul uman și primărie; 

- igienizarea domeniului public; 



- lucrări de întreținere a parcurilor și igienizarea acestora. 

3. În următoarea lună am continuat activitatea de igienizare a domeniului public, 

am cosit șanturile din comună și am întreținut spațiile verzi. 

4. În luna septembrie am zonele râului Ghepiș și am curățat jgheaburile 

dispensarului uman și veterinar. 

5. În luna octombrie am acționat la curățirea tuturor localităților comunei Spinuș 

și am aprovizionat cu lemne de foc primăria, Școala Gimnazială nr.1 Spinuș și 

Școala Primară Săliște. 

6. În luna noiembrie am organizat acțiuni de amenajare a șanțurilor, rigolelor și 

podețelor din comună și m-am implicat în activități de păstrare a curățeniei a 

căminului cultural din Spinuș și a căminului din localitatea Ciulești. 

7. În luna decembrie am organizat activități de înfrumusețare a comunei Spinuș 

cu ocazia sărbătorlor de iarnă și am însoțit   elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Spinuș 

care au colindat diferite biserici și instituții din județul Bihor. Totodată 

dezăpezirea străzilor comunei Spinuș a fost un punct prioritar. 

 

Principalul obiectiv al activității noastre, este acela de a crea o 

administrație publică locală eficientă, în folosul cetăteanului.  

Ceea ce pot spune eu, este ca, experienta acumulată reprezintă punctul de 

pornire pentru determinarea măsurilor de îmbunătătire a activității în următorii 

ani. 

 Mi-am asumat rolul de a comunica activ si pot spune ca, asa cum am 

inceput inca de la preluarea mandatului, am dorit sa intru in legatura cu cati mai 

multi cetateni ai acestei comunitati - direct, prin audientele saptamanale, prin 

corespondenta clasica sau electronica. Fiecare contact a fost important pentru 

mine, oferindu-mi o mai buna viziune asupra solutiilor de implementare, iar 

pentru asta doresc sa le multumesc tuturor celor care mi-au sesizat problemele 

pe care le infrunta, dar si bucuriile pe care le resimt atunci cand, investitiile 

realizate le aduc plusul de confort de care au fost vaduviti de-a lungul timpului.  

Raportul de față este un document sintetic ce reliefeaza modul in care s-au 

realizat obiectivele propuse la nivelul comunei Spinuș. 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. 
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