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Raportul anual

Raportul anual al alesilor locali este principalul instrument de informare referitor la
modul in care ace,stia se implica in solutionarea problemelor din ce in ce mai complexe care stau
in atentia adminisitratiilor publice locale.
In calitate de viceprimar imi desfasor activi,tatea inbaza atributiilor stabilite prin
dispozitiile Legii m.2151200I modificata si republic ata,Legea privind administratia publica
locala,precum si il celorlalte acte normative in vigoare'
Articolul il,alineatul 4,prevede :" Fiecare consilier local precum si viceprimarul sunt
lui".
obligati sa prezinte un raport anual de activitate,care va fi facut public prin grija se
sa va
Va rog sa-nri permiteti ca, in legatura cu activitatea desfasurata in anul
aduc la cunostinta faptul ca atributiile de serviciu ale viceprimarului sunt delegate din atributiile
d-lui primarului prin dispozitie. Si in anul 2018 arn beneficiat de sprijinul necesar pentru a- mi
rezoliasarcinile care mi-au revenit avand ca suport sprijinul d-lui Primar LIVINSCHI RADU si
al dumneavoastrz;al majoritatii membrilor Consiliiului local Dobarceni . In anul 2018 ,la
Primaria Dobarci:ni volumul de munca a fost, ca de obicei, mare, in consens,dealtfel, cu
cerintele etapei tr)e care' o parcurgem si progrannul politic al formatiunii din care fac
parte,dar
si cu stilul de munca dinamic ,responsabiLl si exigent imprimat de conducere. Chiar
-daca
reiau aceasta id6e,acest fapt presupune eforturi personale continue de autodepasire pentru a
corespunde unor standarde profesionale tot mai inalte.
Suboidonat dir:ect d-lui Primar si inlocuitorul de drept al acestuia,perceptia generala,este aceea ca
viceprimarul tr:ebuie sa cunoasca toate problemele localitatii, sa se implice total in rezolvarea
u..rioru iar prestatia sa fie la inaltimea sarcinilor. Informez cu acest prilej ca activitatea pe care
am desfasurat-o in perioada raportata,reahzarrle po care le-am avut ,sunt in stransa legatura cu
activitatea colegilor, cu activitatea echipei Primariei Dobarceni
.in legatura cu activitatea propriu-zisa,, in perioada in care ordonatorul principal de credite
lipsesG din unitate(dl primar),verific si contrasemnezroate documentele care imi sunt prezentate
de compartimentele din cadrul Primariei Dobarcerri .Am constatat dificultati in comunicarea
intercompartimentala in perioada in care lipseste d-l primar,manifestari de autosuficienta si
lipsa de incredele in posibilitatile de rezolvare a problemelor si am actionat pentru a le
depasi.

Referitor la relatia cu Consiliul local ,pot aprecia ca in anul 2018,
aproape in fiecare sedinta de consiliu am prezentat informari,rapoarte,programe pe diferite
piobleme:administrarea pasunilor ,igienizare,starea drumurilor,situatii de urgenta,sanatate
publica, mediu,venit minim garantat, etc..
M-am straduit ca in documentele prezentate sa fac o analizapertinenta a starii de lucruri si sa
propun cai clare de actiune pentru viitor .
buto.itu modulli in care au fost intocmite, mate,rialele au fost insusite si aprobate de catre
comisiile de sper:ialitate si de catre Consiliul Local Dealtfel, in relatiile pe care le avem cu alte
institutii, primaria si Consiliul local sunt recunoscute pentru calitatea deosebita a materialelor
intocmite de catre echipa Primariei comunei Dobarceni .Pe aceasta baza,unele documente
sau situatii intocmite de Primaria , constituie sursa de inspiratie pentru localitati invecinate sau
din alte judete.
Si in cursul anului 2078, in linii generale, arn avut relatii bune cu membrii Consiliului
local,bazate pe respect fata de munca,opiniile si convingerile fiecaruia.
ln marea lor majoritate, cu o singura exceptie, mermbrii Consiliul local au capacitatea de a
gestiona in mod corect situatia politica din comuna si de a aprecia la justa ei valoare activitatea
d.puru de catre t-recare membru al sau scopul fiind comun: prosperitatea si modernizarea
localitatii,

ln anul 201{}, s au initiat un numar de 35 proiecte de hotarare referitoare ladiferite
probleme de int<:res local cum ar fi : organizarcasi desfasurarea actiunilor cu persoanele
beneficiare de VMG, iluminatul public, ,microbuLzele scolare, achizitionarea de material de
plantat -, curatenie, reparatii autovehicole,inchiriere buldozer, ,pietruire drumuri, ,tratamente
fitosanitare, deszapezire,aprovizionarea cu combustibili,echipament pentru pompieri, ghirlande
pentru sarbatorik: de iarna.
Am prezentat in cadrul sedintelor Consilliului Local informari scrise si ori de cate
ori a tbst nevoie, , am intervenit in dezbaterea celorlalte puncte de pe ordinea de zi a
sedintelor de consiliu. In cadrul Comisia de ac'tivitati economico-Jinanciare,
agricultura,munca si protectie sociala :, in calitate de secretar al acesteia, am participat la
sedintele convocate de doamna Chiteala Niculina c,onsilier , presedintele comisiei si am analizat
proiectele de hotarari dand aviz favorabil in totalitate a cazurrlor
Domeniul situatiilor de urgenta, un domeniu extrem de important in viata unei
colectivitati,este in coordonarea directa a viceprimarului comunei .Am intocmit planurile anuale
si programele de activirare,analtzate 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 rn caz de necesitate au fbst avizate in mod favorabil de catre orsanele
judetene.
In legatura cu situatiile de urgenta, am actionat pentru indeplinirea sarcinilor care imi
revin ajutandu-l pe d-l Axine Aurel ,seful desemnert al SVSU ,in ceea ce priveste planificarea
muncii acestui serviciu,instruirea personalului,participarea la actiuni de stingere a
incendiilor(imobile,),desfasurarea exercitiului de alarmare publica, intretinerea si repararea
masinii de interventie,aprovizionarea periodica a mrasinilor cu carburanti si piese de
schimb,etc.Arn raspuns tuturor actiunilor de control tematic organizate de ISU Botosani iar
rezultatele au fost favorabile.Din pacate, nu am reusit sa organizam un numar mai mare de
actiuni de prevenire :oamenii sa isi verifice instalatiile de incalzire inainte de inceperea
sezonului rece si sa nu foloseasca focul deschis nesupravegheat.
Referitor la domeniul educatiei .ln atentia Consiliului local , a Primariei, au stat toate
institutiile de invatamant,volumul lucrarilor de reparatii-modernizari fiind redus la strictul
:

necesal.

In domeniul protectiei sociale, am avut in v,odere planificarea activitatii si instruirea in
domeniul ssm a personalului Primariei, a persoanelor la Legea 41612001(intocmirea
programului anual si defalcarea lui pe luni), si executarea lucrarilor planificate.Practic,relatia
Primarie-beneficitr de ajutor social este relatia angiljator-angajat,cu obligatiile care revin acestei
relatii.
Numarul de persoane beneficiare de ajutor s;ocial a avut impact asupra gradului de
acoperire a necesarului de forta de munca, cei 59 oram€ni aflati in evidenta noastra fiind dirijati
prioritar catre salu.britate si actiuni gospodaresti pe domeniul public.
De un rt:al lolos au fost persoanele desmnate sa efectueze munca in folosul
comunitatii.
Remintesc faptul ca si in acest domeniu exista un control foarte strict din partea
organelor judetent: iar localitatea noastra s-a prezentat intotdeuna in mod corespunzator
deoarece personalul responsabil de asistenta sociala din cadrul aparatului propriu al
domnului primar a actionat profesionist,cu multa implicare si prornptitudine.
Referitot'la problemele legate de sanatate,am fost in contact permanent cu cabinetul
medical individual din Dobarceni relatiile cu acesa. fiind bune si foarte bune si am raspuns
solicitarilor acest()ra..lmpreuna am monitorizat starea de sanatate a populatiei si am stabilit
masurile care se irnpun cu diferite ocazii,inclusiv in perioadele de temperaturi excesive, pozitive
sau negative

.

Am motritorizat si dus la indeplinire Programul de asigurare a continuitatii activitatii
Primariei Dobarcerni in caz de pandemie ,programul de prevenire a poluarii apelor cu nitrati si
nitriti prin depozilari neconforme a gunoiului de grajd,programul de igienizare a fantanilor

,

publice din comuna prezentat si aprobat in Consiliul local

-

Am irrtervenit la lichidarea tuturor irrcendiilor din comuna impreuna cu SVSU
Dobar,:eni si ISU Botosani.
Am insotit personalul Primariei la anchete sociale,
Am insotit persoane venite in control pe diferite teme in localitate,

Avand in vedere situatia intema actuala, consider ca se impune prezentarea de catre
Postul de Politie Dobarceni a unei anahze detaliate anual, referitoare la starea
infractionalitatii in comuna Dobarceni si activare,a Comisiei de ordine publica.
Pe fondul starii generale de nesiguranta a populatiei, a somajului, a plecarii in strainatate a
fortei de munca tinere ,raman predominante neintelegerile intre vecini si starile conflictuale
multe dintre ele generate de cateva persoane irradaptabile la regulile de convietuire sociala
, persoane" de regula cu univel redus de cultura,
Este evidt:nt comportamentul necivilizat al unui numar din ce in ce mai mare de
cetateni in relatiile cu personalul Primariei , co:mportament care pune la grea incercare
sanatatea, rabdare a si disponibilitatea personalului Primariei fata de solicitarile acestor
cetateni.

Am reactualizat Planul de analiza si acoperire a riscurilor(PAAR),am identificat
in teren casele eare ar putea fi inundate la niveluri diferite ale paraurilor , am estimat implicatiile
asupra f , pe fonclul crizei financiare, spiritul gospodaresc este greu de implementat,locuintele
si sediile firmelor si institutiilor nefiind gospodarite ,neinfrumusetate nici in anul2018 .Se
mentine o stare , de dezinteres.Am atentionat si Frrmele asupra zonei lor de responsabilitate in
spatiul de langa nragazine fiind cele mai multe gunoaie.
Nu s-a re,luat obiceiul varuirii pomilor ,al podurilor si podetelor,iar plantarea de flori
,pomi fructiferi si arbusti a devenit o raritate atat irrrandul cetatenilor dar mai ales la institutii si
agenti economici.. Primaria a varuit in spatiul public ,in special pe drumurile judetene
pomii,podurile,pc,detele, pomii,stalpii de beton etc...
Vom relua actiunea in luna aprilie 2018 in cadrul Programului "Luna Curateniei".
Am intocmit dor:umentele pe care Consiliul local le-a aprobat, pentru deszapezirea drumurilor
comunale,.

.Aprovizionarea cu lemne a Primariei, a fost in atentia noastra: am facut
aprovizionarea initiala din vara-toamna,am corectai stocurile, am urmarit modul de derulare a
contractelor si mai ales, am depozitat corespunzator lemnele in magaziile noi la primarie
unde s-au facul. o serie de modernizari. Iluminatu.l public a fost urmarit
permanent,zilnic,verificandu-se starea sistemului si s-a corectat cand a fost nevoie, orarul de
functionare Am intervenit in toate satele pentru toaletarea arborilor de pe domeniul public
care afectau reteaua electrica.s-au montat ghirlande la sfarsitul de an,cu ocazia sarbatorilor de
iarna si s-a imbuLnatatit iluminatul public prin rrLontarea de lampi performante
Lunar,am intocmit evidenta curselor efectuate de toate masinile care intocmesc foi de
parcurs ,consurnul de combustibil ,am efectuat insl.ructajul de protectia muncii cu cei de la
Legea 41612001, cu toti salariatii Primariei pe linia ISU.
Urr domeniu important pe care l-am avut in vedere a fost cel al valorificarii, in
interesul comunitatii locale a resurselor naturale dr' pe raza comunei.
. In legatura cu parohiile, cu preotii parohi,sprijinul pe care l-am acordat acestora a fost pe linia
anilor anteriori s i se refera la igienizarca cimitirekrr parohiale .
Am actionat pentru inventarierea bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei ca
membru al comisiei de inventariere.
Am acordat audiente celor care au solicitat acest lucru si am intervenit in localitate atunci
cand au fost certuri intre vecini cauzate de diferite probleme.
Ca membru al comandamentului antiepizootic comunal,am participat la toate actiunile la care am
fost solicitat ,Am mentinut o relatie buna cu DSVSiA ,iar cu d-l Dr. Ruscanu Teodor am rezolvat
problemele care au aparut in comuna.

l

Domnule Primar,domnilor consilieri,
Consider,;a raportul prezentat este perferxibil. In mod sigur problemele prezentate va
par cunoscute sau in reluare, dar sarcinile noastre sunt in fiecare an, pe fond, aceleasi. Stitr
ca mai sunt foarte multe lucruri de indreptat in arltivitateamea,canu am reusit sa cuprind in
totalitatea si in pr:ofunzimea lor problemele comunei iar cumulul de sarcini pe fondul lipseii
de personal conlbrm organigramei isi spune cuvantul..Alaturidepropriameaanaliza,
discutiile care vol avea loc pe marginea acestui material ,observatiile si propunerile
:
dumneavoastra ,rna vor ajuta sa imi perfectionez activitatea .
Din punctul meu de vedere,in anul 2018, un an in care ne-am propus obiective
importante, un an in care se anunta probleme deosebite in domeniul financiar - fiscal,
administrativ, in domeniul economic dar si politic - la atmosfera de nesiguranta, incertitudine
si de violenta,cu €rcouri si in comuna Dobarceni , cu putemice efecte sociale,alaturi de
problemele cotidiene care trebuie rezolvate, este necesar sa actionez pentru :
- Pert'ectionarea activitatii Consiliului Local Dobarceni.
- Aplicarea cu si mai multa determinare a hotararilor Consiliului Local . hotarari
care vizeaza dezvoltarea socio-economica a comunei.Implicare totala in
'
materia,lizarea proiectelor derulate.
Intarirea autoritatii si cresterea prestigiului institutiei in randul cetatenilor.
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Continua perfectionare a relatiilor de serviciu cu tot personalul Primariei ,cresterea
nivelului de comunicare si incredere interumana, precum si consolidarea relatiilor cu
toti cetatenii comunei Dobarceni .
I

Data: l2Martie 2018..
Viceprimar, Bundup Dorel

