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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2011

În data de 19 iunie 2008, am fost  investit în funcţia de viceprimar al comunei 
Gheorghe Doja.

De  la  începutul  mandatului  meu  şi  până  în  prezent, mi-am  exercitat această 
funcţie, în deplinătatea temeiurilor legale şi numai în interesul comunităţii  şi al tuturor 
cetăţenilor comunei noastre, cetăţeni care şi-au pus speranţele şi încrederea în forţele 
mele de muncă.

Într-o localitate problemele sunt diverse şi necesită o muncă susţinută şi spirit 
organizatoric deosebit.

Pentru a avea o localitate curată şi  frumoasă şi implicit cetăţeni mulţumiţi de 
activitatea celor în care şi-au investit încrederea acordându-le votul dumnealor, pentru 
ca activitatea din cadrul primăriei să fie fructuasă şi civilizată, am organizat, coordonat, 
participat şi  verificat, activităţile specifice administraţiei publice de la nivel local.

Dintre acestea  voi menţiona doar câteva:
-  planificarea,  supravegherea  şi  îndrumarea  persoanelor  beneficiare  de  ajutor 

social,  conform Legii  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare; 

-  supravegherea  efectuării  corespunzătoare  a   lucrărilor de întreţinere   si   de 
igienizare a zonelor de protecţie a drumului,  repararea şi igienizarea unor clădiri care 
aparţin domeniului public al comunei Gheorghe Doja (şcolile, grădiniţa, dispensarul şi 
sediul Consiliului  local);

- promovarea şi încurajarea activităţilor educative, sportive şi recreative;
         -  participarea la acţiunea de renovare şi modernizare a Clubului Tineretului;
     - supravegherea şi verificarea modului   de distribuire a produselor lactate şi de 
panificaţie către elevi şi preşcolari;

- supravegherea  modului de desfăşurare a  protecţiei muncii;
- supravegherea, împreună cu serviciile de specialitate, a respectării  prevederilor 

legislative în vigoare de către   localurile publice  de pe raza localităţii,   în ceea ce 
priveşte salubrizarea şi calitatea serviciilor publice puse la dispoziţia cetăţenilor; 

- participarea efectivă  la inventarierea bunurilor care aparţin domeniului public 
şi privat al comunei;

- administrarea judicioasă a izlazului comunal; 
- supravegherea procesului de pescuit sportiv;
-  îndrumarea  cetaţenilor  pentru  înregistrarea  vehiculelor  care  nu  se  supun 

înmatriculării.
            În toată activitatea desfăşurată până în prezent, în calitatea mea de viceprimar al 
comunei Gheorghe Doja,  am considerat că  nici un efort  nu este prea mare pentru a 
demonstra tuturor că se poate.  În continuare voi sta la dispoziţia cetăţenilor pentru ca 
aceştia să nu regrete alegerea facută.

                                            VICEPRIMAR,
                                        VLĂSCEANU PUIU


