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Raportul anual al viceprimarului este o obligalie legal6, dar qi o datorie morald prin
care se aduce la cunogtinla cet5lenilor activitatea desliquratd de c6tre administralia
publici local6. in perioada 2021-2022, actiyitatea viceprimarului s-a desfrqurat av6nd la
baza atributiile stabilite prin dispoziliile O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ,
precum qi a celorlalte acte normative in vigoare.

in urma alegerilor locale din septembrie 2020 am fost ales viceprimar al Comunei
Parincea, ales in condiliile O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ. in dubla
calitate de viceprimar qi consilier local al Comunei parince4 judelul Bacau, in
conformitatea atribuliilor stabilite prin lege gi in conformitate cu prevederile art- 5 alin.
(3) din Legea m.544/2001 privind liberul acces la informa{iile de interes public, cu
modificirile qi completirile ulterioare qi ale art. l0 alin. (3) din Anexa la HG nr.
123/2002 pertru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ZOOI
privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificirile;i completirile
ulterioare, prezint raportul meu de activitate pe perioada20Zl-2022.

I. $EDINTE ALE CONSILIULUI LOCAL:

In perioada lanuaie 2022 - Septembrie 2022 au avut loc rm num6r de 6 sedinge
ordinare si 6 sedinye extraordinare- Am paxticipat de drept, in dubla calitate de
viceprimar qi consilier local al Comunei Parincea, la toate sedintele programate ale



Consiliului Local al comunei Parincea, avind, cu aceasta ocazie. o pozitie activa la
majoritatea dezbaterilor privind adoptarea hotararilor puse in discutie. Am expus

probleme reale ale Comunei Parincea in Consiliul Local ii am urm6rit cum sunt duse la

indeplinire acestea din urm5. ln plenul sedintelor de Consiliu Local mi-am exprimat,

unde a fost cazul, opiniile pe marginea proiectelor de hotarari, am intervenit inainte de a

se supune la vot, dac6 a fost cazul, asupra hotdrarilor la care am observat ca exi$a o
problema neclard din punct de vedere tehnic sau economic, am formulat propuneri de

amendamente, unde a fost cazul, mi-am exprimat votul ;

2. SEDINTE ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE.

Comisia de specialitale in care sunt membru:Comisia pentru qdministratie pubicd

locald, jwidicd, apdrarea ordinii ii liniStii publice, a dreplurilor cetdlenilor.

Activitatea in Comisia de specialitate a constat: in participarea la toate lucrarile

comisiei conform programului, verificarea tuturor proiectelor de hotarare Premergatoare
sedintelor de Consiliu Local, formularea de propuneri si amendamente la Proiectele de

hotarare, exprimarea opiniilor pe marginea documentatiilor propuse spre avizare.

exprimarea votului in comisie, potrivit convingerilor proprii in domeniile supuse

dezbaterii consilierilor locali, urmarirea aplicarii Hotararilor aprobate in plenul

Consiliului Local;

3. iNTALNIRI CU CETA1ENII:

in repetate rdnduri am avut intahiri cu cet5lenii comunei 9i am fost tot timpul pe

teren pentru a discuta cu aceqtia. Am luat act de problemele semnalate de catle cetateni

qi am urmirit ca activitatea mea in rezolvarea problemelor comunitilii se {ie una corecta

qi transparenti. Percepfia generalA este aceea ca viceprimarul trebuie se cunoasce toate

problemele localitilii, si se implice in rezolvarea acestora in limita atribuliilor ce ii revin,

iar rezultatele se fie la inellimea alteptArilor. Am actionat li voi acliona mereu in slujba

cetereanului. Activitatea pe care am desflqurat-o qi realizirile pe care le-am avut, nu ar flr

fost posibile l6rd sprijinul colegilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Comunei PARINCEA.

4. AUDIENIE: Conform programului de audienle;

5. SESIUNI DE INSTRUIR-E: Nu am arut nicio sesiune de instruire;



6. ACTIVITATEA iN CNUPUI DE CONSILIERI AI PARTIDULUI:

Analiza Proiectelor de hotiriire supuse spre dezbatere Consiliului Local, urmdrirea
aplicirii Hotdririlor aprobate de cAtre Consiliul Local.

7. REPREZENTAREA iN $EDINTE PUBLICE, CONSILII DE
ADMINISTRATIE, COMISII DE LICITATIE, COMISII SPECIALE ALf,
CONSILIULUI LOCAL:

Fiind delegat de cdtre domnul Primar pentru a reprezenta Comuna parincea, am
participat la intalniri ;i qedinge publice organizate de alte organizalii qi institulii publice .

8. INITIATIVE: Nu am avut nicio iniliative.

9, AMENDAMENTE LA PROIECTELE DE HoTARAR.E : Nu am aITt nicio
propunere de amendament.

10. MISIUNI OFICIALE IN STRAINANATE: - Nu este cazul

11. ALTE ASPECTE R-ELEVANTE:

Am raspuns in timp util tuturor adreselor qi solicit6ritor venite din partea
diverselor institulii ale statului, respectiv prefectura Bacau, Consiliul Judetean Bacau,
Garda de mediu, Directia Saritar,Veterinare, etc. Si am participat la controalele efectuate
de Garda de mediu, Apele romine, Direcfia de sAratate publicd, Direclia Sanitar-
veterinar, etc. Am intocmit lunar planul de acfiune pentru beneficiarii de venit minim
garantat.

Am asigurat pestrarea in bune condilii a spaliilor verzi de pe raza comunei prin
intermediul angajalilor primlriei cu ajutorul motocositorilor din dotare.

inci de la preluarea mandatului, mi-am propus ca principal mod de abordare a
problemelor cu care se confrunte comuna Parince4 contactul nemijlocit cu cetelenii
comunei, avdnd un dialog direct cu cetatenii in vederea asigurdrii bundstirii comunei;i a
cetdfenilor sii. impreuni cu primarul comunei am lEcut echipi foarte bunE, axindu-ne in
principal pe progresul comuniterii. Alituri de ceilatli funclionari ai primiriei m-am
implicat in remlvarea cat mai eficienta a solicitirilor cetilenilor comunei. Am acordat
audiente, am participat la intilniri qi qedin,te publice.



Raportul anual al ale$ilor locali reprezintd principalul instrument de

informare la modul de gestionare a problemelor localitSfii, la modul in care autorititile

solu(ioneaza problemele administraliei publice locale. Raportul anual al viceprimarului

este o obligalie legal6 prevazuta de art- 225 alin. (2) din Ordonanla de Urgenla a

Guvemului nr. 5712019 privind Codul adminisfativ, dar 9i o datorie morali prin care se

aduce la cunoqtinfa cetalenilor activitatea desfilurata de cdtre administralia public6

locali. in calitate de viceprimar al comunei PARNCEA, in baza atribuliilor ce-mi revin,

conform legii gi a celor delegate prin dispozilii ale primarului, am incercat si rezolv

pozitiv toate problemele ivite de-a lungul perioadei 2021-2022, atat in cadrul prim6riei,

cdt 5i in ceea ce priveste relatia cu cetilenii comunei.

Relafia cu Consiliul Local a fost foarte bun6, ;i in acest sens mullumesc tuturor

colegilor mei consilieri, indiferent de apartenenfa lor politice" pentru tot efortul depus in
folosul comunitAfi, in anul care s-a incheiat.

Vreau si mullumesc qi aparatului de specialitate al primarului comunei

PARINCEA, care a dat dovadi de responsabilitate 9i profesionalism in ducerea la

indeplinire a sarcinilor incredinlate Ei din partea ciruia am beneficiat de suslinerea

necesar6 pentru a-mi rezolva sarcinile, activitatea pe care am desfr$rat-o fiind rodul

muncii de echipd.

inchei acest raport cu mentiunea ca problemele zilnice cu care ne confruntdm, at6t

eu cet si domnul primar, sunt foarte complexe gi nu qtiu daca am reuqit sA cuprind toate

activita{ile desllsurate pe parcursul unui an, dar am speranta c5 activitatea mea a fost

apreciati de domnul primar, de consilierii locali qi de cea mai mare parte a cetitenilor

comunei.

Cu stimA,

Viceprimar ,

HANCU CONSTANTIN CORNEL


