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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2014

Consider că în afara faptului că prezentarea anuală a unui raport de activitate este o
obligaţie legală,  este în acelaşi timp  şi  o datorie morală,  de a înştiinţa locuitorii  comunei
asupra activităţii desfăşurate ca şi viceprimar al comunei Gheorghe Doja, pe parcursul  anului
2014. Această activitate o consider ca pe  ca o adevărată provocare. Şi cînd spun acest lucru,
am în  vedere faptul că am fost investit în această funcţie prin votul colegilor mei, consilierii
locali şi ca urmare a votului de încredere pe care cetăţenii comunei l-au acordat mie cât şi
celorlalţi consilieri locali.

În conformitate cu  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a altor prevederi legale, în cursul anului 2013,
am îndeplinit  următoarele categorii de atribuţii:

A. Asigurarea  cadrului  necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, şi
întreprinderea   măsurilor  pentru organizarea executării şi executarea în concret, în condiţiile
legii, a activităţilor din următoarele domenii:
    - educaţia;
    -  serviciile  sociale  pentru  protecţia  copilului,  a  persoanelor  cu  handicap,  a
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
    - sănătatea;
    - cultura;
    - tineretul;
   - sportul;
    - protecţia şi refacerea mediului;
    -  conservarea,  restaurarea şi  punerea în valoare a monumentelor  istorice şi  de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
    - dezvoltarea urbană;
    - podurile şi drumurile publice;
    - serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă şi  salubrizare;

- iluminatului public;
- serviciul de pază obştească;

    - activităţile de administraţie social-comunitară;
    -  locuinţele  sociale  şi  celelalte  unităţi  locative  aflate  în  proprietatea  sau  în
administrarea comunei Gheorghe Doja;
    -  punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe
raza comunei Gheorghe Doja.
   B. Luarea măsurilor  pentru sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţii cultelor religioase.

C.  Luarea   măsurilor pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi
controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul



public şi privat al comunei Gheorghe Doja.
Menţionez  că  doar  printr-o  bună  colaborare  cu  primarul  comunei,  cu   funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gheorghe Doja, consilierii locali, directorul şcolii, medicul uman, farmacistul şi nu în ultimul
rând  cetăţenii,  am  reuşit  să-mi  îndeplinesc  corespunzător  atribuţiile  specifice  funcţiei  de
viceprimar al comunei Gheorghe Doja.

Sunt  preocupat  de  găsirea  celor  mai  bune  soluţii  pentru  rezolvarea  problemelor
cetăţenilor comunei, urmărind doleanţele  fiecărui cetăţean în parte, evitând, pe cât posibil,
apariţia litigiilor de orice fel,  iar în cazul apariţiei  acestora, rezolvarea promptă a acestora.
Pentru  cazurile  sociale  am  procedat  la  găsirea  unor  soluţii  prin  care  să  se  poată  depăşi
diferitele  perioade de criză din familiile defavorizate (ajutoare alimentare transmise direct la
domiciliu beneficiarilor pentru cei aflaţi în imposibilitatea de a se deplasa,  acordarea de lemne
de foc pentru  familiile aflate în situaţii dificile pe timp nefavorabil etc.).

Am încercat şi consider că am reuşit să fiu un viceprimar competent, corect şi dedicat, în
aceeaşi măsură,  pentru toţi locuitorii comunei Gheorghe Doja.

Am colaborat în permanenţă cu toţi factorii decizionali, urmărind  interesul  cetăţenilor
şi al localităţii, cu respectarea  legii, astfel că pot considera activitatea desfăşurată de mine pe
parcursul anului 2014, ca fiind una  benefică pentru comunitate.

 Viceprimar,
Gogoţ Clementin


