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Raportul anual al viceprimarului este o obligalie legald ,dar 9i o datorie moralS prin
care se aduce la cunottin-ta cet;Ienilor activitatea desfSgurate de cdtre administra-tia

publici locald. in anul 2021, activitatea viceprimarului s-a desfS5urat av6nd la bazi
atributiile stabilite prin dispozi_tiile O.U.G. nr. 57 /20L9 privind Codul Administrativ,
precum si a celorlalte acte normative in vigoare.

in urma alegerilor locale din septembrie 2o2o am fost ales viceprimar al Comunei
Parincea, ales in condiliile o.U.G. nr. 57 /2019 ptivind codul Administrativ. in dubla
calitate de viceprimar 5i consilier local al Comunei Parincea, judetul Bacau, in
conformitatea atribuliilor stabilite prin lege 5i in conformitate cu prevederile art. 5 alin.
(3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu
modificirile 9i completerile ulterioare gi ale art. 10 alin. (3) din Anexa la HG ff. 723/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaliile de interes public, cu modificdrile ii completirile ulterioare,
prezint raportul meu de activitate pe intreg an 2021.

Am fost prezent la gedinlele Consiliului Local al Comunei Parincea, am expus
probleme reale ale Comunei Parincea'in Consiliul Local Si am urm;rit cum sunt duse la
indeplinire acestea din urm5. incl de la preluarea mandatului, mi-am propus ca principal
mod de abordare a problemelor cu care se confrunti comuna Parincea, contactul
nemijlocit cu cetSlenii comunei, av6nd un dialog direct cu cet;Ieniiin vederea asigurdrii
bunistdrii comunei 9i a cet;tenilor sii. impreund cu primarul comunei am fdcut echipi
foarte bun5, ax6ndu-ne in principal pe progresul comunit;tii. AlSturi de ceilalti
funclionari ai prim;riei m-am implicat in rezolvarea cat mai eficient; a solicitirilor
cetelenilor comunei. Am acordat audien!e, am participat la intelniri

gi

gedinle publice.

Am fost tot timpul pe teren, pentru a discuta cu cetSlenii. Am urmirit

ca

activitatea mea in rezolvarea problemelor comunitSlii sA fie una corect; si transparentS.
Perceplia general; este aceea ca viceprimarul trebuie se cunoasc6 toate problemele
localitelii, si se implice in rezolvarea acestora in limita atribuliilor ce ii revin, iar
rezultatele s; fie la indltimea agteptirilor. Am aclionat ti voi actiona mereu in slujba
cetSteanului. Activitatea pe care am desfigurat-o 9i realizdrile pe care le-am avut, nu ar
fi fost posibile firA sprijinul colegilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei PARINCEA.

Raportul anual al alegilor locali reprezint6 principalul instrument de informare la
modul de gestionare a problemelor localititii, la modulin care autoritalile solulioneaz;

problemele administratiei publice locale. Raportul anual al viceprimarului este o
obligatie lega16 previzutS de art.225 alin. (2) din Ordonanta de Urgenld a Guvernului
ff.57/2019 privind Codul administrativ, dar gi o datorie morali prin care se aduce la
cunogtiinja cetilenilor activitatea desf6guratd de cdtre administralia publicS localS. in
calitate de viceprimar al comunei PARINCEA, in baza atributiilor ce-mi revin conform
legii gi a celor delegate prin dispozilii ale primarului, am'incercat s; rezolv pozitiv toate
problemele ivite de-a lungul anului, atat in cadrul primAriei, cat gi in ceea ce privegte
relalia cu cetSjenii comu nei.
Am rispuns in timp utiltuturor adreselor si soliciterilor venite din partea diverselor
institulii ale statului, respectiv Prefectura Bacau, Consiliul Judetean Bacau, Garda de
mediu, Direclia 5a n ita r-Veterina r5, etc. 9i am participat la controalele efectuate de

Garda de mediu, Apele rom6ne, Direclia de sdnatate public6, Direclia Sanitar-veterinar,
etc. Am intocmit lunar planul de acJiune pentru beneficiarii de venit minim garantat.

Am asigurat pdstrarea in bune condilii a spaliilor verzi de pe raza comunei prin
intermediul angajatilor primAriei cu ajutorul motocositorilor din dotare.
Relalia cu Consiliul Local a fost foarte bun5, 9i in acest sens multumesc tuturor
colegilor mei consilieri, indiferent de apartenenla lor politicS, pentru tot efortul depus in
folosul comunitS!ii, in anu I care s-a incheiat.

ti aparatului de specialitate al primaruluicomunei pARINCEA,
care a dat dovadi de responsabilitate gi profesionalism in ducerea la indeplinire a
Vreau s6 mullumesc

sarcinilor ?ncredinlate, gi din partea ciruia am beneficiat de suslinerea necesar; pentru
a-mi rezolva sarcinile, activitatea pe care am desfi5urat-o fiind rodul muncii de echipi.
inchei acest raport cu mentiunea ca problemele zilnice cu care ne confrunUm atat
eu, cat si domnul primar, sunt foarte complexe gi nu stiu daca am reuSit si cuprind toate
activit6-tile desf5gurate pe parcursul unui an, dar am speranta cA activitatea mea a fost
apreciatd de domnul primar, de consilierii locali si de cea mai mare parte a cet;tenilor
comu nei.

Cu stimd,

Viceprimar,
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