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Raportul viceprimarului ca şi raportul primarului este o obligaţie legală, dar şi o datorie 
morală de a aduce la cunoştinţa medieşenilor activitatea desfăşurată de către administraţia 
publică locală în anul 2018. 
 
Raportul de faţă este un document sintetic ce reliefează modul în care au fost cheltuiţi 
banii publici, în scopul realizării obiectivelor propuse. Acest raport se doreşte a fi 
expresia unei deschideri şi a unei transparenţe totale a activităţii pe care o desfăşurăm în 
interesul comunităţii noastre locale. 
 
 
Activitatea viceprimarului se desfăşoară având la bază atribuţiile stabilite prin  
dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi a celorlalte 
acte normative în vigoare. 
 
Conform organigramei, viceprimarul are în subordine Compartimentul Impozite și taxe 
locale, a cărui activitate o coordonează., 
 
Prin Dispoziţia primarului viceprimarul ocupă funcţia de preşedinte al Comisiei de 
recepţie a lucrărilor.  
 
In calitate de preşedinte al comisiei de recepţie, am urmărit cantitatea si in special 
calitatea lucrărilor executate, cu ajutorul membrilor comisiei si in special a inginerilor 
care fac parte din comisie, am cerut garanţii acolo unde situaţia o impunea si unde nu 
aveam siguranţa cu privire la durabilitatea lucrarii.In situaţiile in care s-au constatat 
supradimensionări valorii lucrărilor, comisia a redus aceste valori.In multe cazuri a fost 
necesar sa propunem lucrări suplimentare pentru calitatea si in special durabilitatea 
lucrării. 
 
La sfârşitul anului 2018 am procedat la inventarierea obiectelor de inventar, mijloacelor 
fixe si al activelor existente la primăria Hărău, grădiniţele existente pe raza comunei 
Hărău, Scolii cu clasele I-VIII  Hărău, şcolile primare din Banpotoc, Bîrsău, Chimindia, 
Căminelor Culturale de pe raza comunei. 
 
De multe ori, împreuna cu inspectorul de specialitate, inginer agronom si de cate ori 
situaţia a impus, împreuna cu organele de politie, am fost la aplanarea sau medierea 
conflictelor izbucnite sau existente in legătura cu mejdele, parcelele de teren, şanţurile 
sau mai nou la cele legate de scurgerile de ape menajere.Daca, pana la realizarea unei 



colectări săptămânale a gunoaielor menajere au fost probleme cu acestea deoarece erau 
aruncate, in special pe cursurile de apa, acest fenomen dispărând intr-o proporţie 
semnificativa, la fel si fenomenul deversării de apa menajera in locuri nepermise, cred ca 
va disparea odată cu construirea unei canalizări menajere cu staţie de epurare pe teritoriul 
comunei Hărău. 
 
Împreuna cu inginerul agronom, ne-am deplasat, la sesizarea cetăţenilor, pentru 
constatarea pagubelor făcute de animale, in special de oi. De fiecare data, ne-am făcut 
datoria, si am întocmit Procese Verbale de Constatare a Pagubelor, dar, dat fiind faptul ca 
procedura legala de recuperare a acestora este foarte anevoioasa, foarte mulţi cetăţeni au 
ramas nemulţumiţi. Referitor la procedura, cetăţeanul păgubit trebuie sa se adreseze in 
primul rând primăriei din care sa se deplaseze o comisie la fata locului si sa constate 
paguba, dupa care sa întocmească un proces verbal, cu acesta urmând a se adresa 
organelor politiei locale, unde, daca părţile nu ajung la o înţelegere prin împăcare, 
păgubitul este nevoit sa se adreseze instanţei de judecata pentru recuperarea pagubei.  
 
Tot in aceasta perioada, am readus aminte cetăţenilor prevederile Legii gospodăririi 
localităţii, in special legat de curăţarea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale si unde a 
fost cazul, am trimis somaţii. 
 
Am coordonat activitatea Biroului de Gospodărire, Deservire, SVSU, precum și a  
beneficiarilor de ajutor social cu drept de munca. 
Datorita experienţei acumulate si daca voi primi sprijinul necesar, sper sa-mi fac şi mai 
bine datoria fata de cetăţenii comunei 
 
În afara activităţilor mai sus prezentate, viceprimarul are următoarele atribuţii: 
- preluarea atribuţiilor de drept ale primarului comunei Hărău pe perioada absenţei din 
localitate; 
- audienţe cu cetăţenii comunei Hărău; 
- participări la seminarii şi colocvii pe linia administraţiei publice locale; 
 
Întâlniri cetăţeneşti 
 
Pe parcursul anului 2018 au fost organizate, la solicitarea cetăţenilor, ________ de 
întâlniri la faţa locului, în toate satele aparţinătoare.  La aceste întâlniri cetăţeneşti au 
participat din partea comunei primarul, viceprimarul şi responsabilii care răspund de 
domeniul de activitate în care se încadrează problema semnalată.. Principalele probleme 
pe marginea cărora s-a discutat în cadrul acestor şedinţe au fost legate de asfaltare, 
canalizare, câini comunitari, îmbunătăţirea programului de colectare a deşeurilor 
menajere. De asemenea, au avut loc întâlniri şi în cadrul tuturor şcolilor de pe raza 
comunei. 
 
Audienţe 
 
Anul acesta  am susţinut audienţe, principalele probleme abordate au fost: 
 



Amenajarea şi întreţinerea căilor de acces ( şosele, trotuare ) 
Refacerea canalizării pluviale şi menajere 
Autorizarea actelor de comerţ 
Solicitarea materialelor de construcţii pentru repararea imobilelor 
Întreţinerea şi amenajarea zonelor verzi 
Lucrări amenajare teren 
Respectarea ordinii şi liniştii publice 
Nelămuriri cu privire la aplicarea Legii nr.18/1991 
Sesizări, sugestii privind transportul în comun și iluminatul public. 
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