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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2016

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr.  6 din 05.07.2016 am fost ales
viceprimar al comunei Gheorghe Doja, pentru mandatul 2016-2020, după ce în mandatul 2008-2012 am fost viceprimar,
iar în mandatul 2012-2016 am fost consilier local. Aceasta constituie pentru mine o onoare, întrucât am fost investit în
funcţie prin  încrederea colegilor mei, consilierii locali,  dar şi o provocare, datorită votului de încredere pe care cetăţenii
comunei mi l-au acordat pentru a deveni consilier local.

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 2016, 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 am colaborat şi colaborez în continuare foarte bine, atât 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, cât şi cu cetăţenii, pe care îi pun pe primul plan.

Consider că în tot acest timp, am încercat şi am reuşit în cea mai mare parte să-mi îndeplinesc corespunzător
atribuţiile specifice funcţiei de demnitate publică.

Mă preocupă cetăţenii comunei şi  problemele acestora, urmărind doleanţele  fiecărui cetăţean în parte, cu dorinţa
de a îi ajuta să rezolve orice problemă ar întâmpina. Am încercat permanent să fiu atât ca cetăţean, cât şi ca viceprimar,
corect şi dedicat locuitorilor comunei Gheorghe Doja. Pe parcursul anului 2016 am colaborat şi colaborez în continuare
cu  toţi factorii de decizie, urmăresc  interesul  fiecărui cetăţean în parte şi al comunităţii în ansamblu.

 Viceprimar,
Vlăsceanu Puiu


