PRtMARTA COMUNET $AG

RAPORT DE ACTIVITATE

Viceprimar
LUCA FLORIN

itate cu orevederile art. 5 alin.3 din Legea nr.54412001 privind
liberul acces la ormatiile de interes public si ale art. 10, alin. 3 din H.G. nr.12312002
pentru aproba
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.54412001 privind
liberul acces
informatiile de interes public, viceprimarul comunei Sag face public
Raportul de

itate Dentru anul 2017

.

in sfera de responsabilitate

.

anul 2017, in calitate de viceprimar al comunei $ag am avut drept
responsabilitati elegate prin dispozilii ale Primarului comunei $ag qi stabilite prin fisa
postului,

in

urmareste

a)

autofinantare;
b)

gospodaria
circulatiei,
c) urmareste
bunurilor
publice
d) urmareste
luarea masuri
e) urmareste
a planurilor
f) stabileste

j)

initiaza si

delegate si
lor in executa
k) ia masuri
locale (dis
m) stabileste,
din subordine,
o) propune si
subordine;
p) indepl
Local sau p
a)

si

verifica activitatea personalului incadrat

din

realizarea serviciilor publice de interes local, avand ca obiect
unala, administrare, intretinere si reparatii strazi, siguranta
, iluminatul public, protectia mediului si salubritate;
izarea lucrarilor de constructii, reparatii, intretinere si modernizare a
iului public sau privat al comunei Sag ce fac obiectul serviciilor

izarea depozitarii deseurilor menajere, industriale si de alta natura si
legale pentru protectia mediului in comunei $ag
borarea si respeciarea planului urbanistic general al comunei $ag si
istice de amenajarea teritoriului, de catre serviciile coordonate;
urile de imbunatatire a activitatii din domeniile coordonate;
ropune Consiliului Local, proiectele de hotarari pentru domeniile
moduf de realizare a masurilor ce se impun pentru punerea
Dunerea in executare a actelor autoritaiilor administratiei publice
si hotarari) in domeniile delegate;
conditiile legii, criteriile de performanta profesionala ale angajatilor
vederea evaluarii anuale;
in conditiile legii, sanctiunile disciplinare pentru personalul din

orice atributii prevazute de lege sau incredintate de catre Consiliul

de patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al

masuri
asigurarea inventarierii,. evidentei si urmaririi bunurilor care
apartin
lui public si privat al comunei $ag;
c) urmareste
de avizare si aorobare a desfasurarii activitatilor de comert in
piete, targuri,
si celelalte locuri publice amenaiate si autorizate de catre
Consiliul Local;
h) stabileste
le de imbunatatire a activitatii din domeniile coordonate;
i) ia masuri ntru ounerea in executare a actelor de autoritate ale autoritatilor
locale (dispozitii, hotarari), in domeniile delegate;
adminiskatiei
k) urmareste
lizarea masurilor dispuse prin hotararile Consiliului Local cu privire la
ratia, intretinerea obiectivelor de invatamant, cultura, sanatate si
constructia,
asistenta socia
n) initiaza si ropune Consiliului Local, proiectele de hotarari pentru domeniile
modul de realizare a masurilor ce se impun;
delegate si
o) ia masuri
tru organizarea audientelor in domeniile delegate si coniroleaza
modul de reali re a masurilor disouse.

b) ia

Compartimentul Proteclie sociald gi Autoritate tutelard
Perioada 01.01 .2017 -31 .12.2017

comoartimentului

s-a desfasurat

in

conformitate

cu

actele

normative care reglementeazd sarcinile si atributiile ce-i revin, avAnd drept obiectiv

in

de activitate si deservirea populatiei

in

vedere prevederile Legii nr.11612002 privind prevenirea

9i

rilor stabilite

indeplinirea

planul

conditii optime.

.
Avand
combaierea

acordd sprijin
otscnmlnare

-

tn

pentru p

Asisten!5 sociald

inalizdrii sociale, serviciul identifice, monitorizeazi, consiliazd 9i
sau familiilor aflate in situalie de risc fdrd a se face
icd, religioasd.

nla compartimentului sunt inregistrate un numar de 21 de dosare
persoanelor cu handicap (asistenti personali si indemnizatii pentru

persoanele cu handicap) din care

3

dosare sunt cu minori, iar 18 dosare sunt cu

persoane aou

intocmite 36 de anchete sociale pentru Comisia de Evaluare
cu handicap din care 10 pentru minori 9i 26 pentru adulti
;

rea a unui Proiecte de Hotdrari ale Consiliului local.

a

.
Legea

Protectie sociald

.41612001 privind venitul minim garantat, modificati 9i completatd

prin Legea nr.1 512006, serviciul a acordat protectie sociald pentru 7 dosare au fost

14 anchete sociale;

efectuate la
au fost

i

un numdr de 71 de dispozitii ale primarului;

5 adeverinte necesare solicitantilor la : medicul de familie, spital,

au fost intocm

liceu, facultate,
alocatia de
solicitantii

in confo

veoerea cres
metodologice
148/2005 privi
primit si

in temeiul

prevederilor Legii nr.61/1993 privind

pentru copii, republicatd, compartimentul a primit 42 de dosare de la
i

drept

itate cu prevederile O.U.G nr. 14812005 privind sustinerea familiei in

rii

copilului H.G. nr.1.82512005 pentru aprobarea Normelor
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, compartimentul a
un numir de 25 de dosare pe care le-a centralizat si transmis cdtre

A.J.P.S. Timis.

mea, in calitaie de membru in consiliul local al Comunei $ag 9i
activitate in cadrul gedinlelor de
unei $ag , se grupeazd
Viceprimar al
Consiliu local g activitate in afara consiliului local.
urmdrit prezentarea obiectivd a proiectelor pentru interesul
in anul 2017

in

am

com unitdtii;

-Am

pa
ridicate pentru
-Am colaborat
in proiectele
proiectele de
asistenta
-M-am
administrarea
proceselor
-aldturi de ce
eficientd a

-am indeplinit
-am acordat a
-am participat
-am participat
mdsurdtori
litigiilor

la gedintele

comisiei pentru a cunoagte problemele ce urmau sd fie
oroiect de hotirAre .
compartimentele din cadrul Primdriei gi cu institutiile nominalizate
hotdrAri in vederea cunoagterii gi clarificdrii problemelor cuprinse in
hotdrAri propuse: buget, strategii, organizare, gcoald/grddinild'
, administrarea domeniului public 9i privat al comunei $ag;
activ in gedintele consiliului local in special pe probleme legate de
niului public si privat al comunei si asistenta sociald, conform
funclionari ai Primdriei m-am implicat in rezolvarea cAt mai
r cetdtenilor comunei
ibuliile primarului in perioada in care acesta nu a fost in localitate
, am participat la

int6lniri 9i gedinte publice

gedintele Consiliului de Administralie a Scolii, fiind membru
gedinlele comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, la
finalizarea proceselor de punere in posesie , de solutionare a
intre proprietarii de terenuri sau de constatare a pagubelor produse

de animale prin p6gunat, perturbarea proprietdtii,nerespectarea mejdinelor de cdtre
vectn cu
lucrdrilor agricole
permanent de igienizarea comunei , , de acordarea
M-am p
ajutoarelor
le, planificarea lucrdrilor efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001
realizarea po jelor, coordonarea gi urmdroirea lucrdrilor efectuate
Un

:amenalare
derulare a
finalizarea

,

reparatii gi
lucrdri de igien
desfdgurarea.
Am acordat
pistrare a ord

,

important am avut in toate proeictele initiate de domnul primar
Am supravegheat modul de
ilitare oarcuri. modernizare strizi
rilor mentionate mai sus gi am fdcut parte din comisia de receplie la
.

rilor.
la executarea lucrdrilor de pietruire ,.Am participat la lucrdri de
a sistemului de iluminat public, la iluminatul de sirbdtori,.,
a cursurilor de apd , lucriri de igienizare gi pregdtire pentru
multor evenimente publice tirgurii si Zilele comunei Sag
rijin Asocialiei Crescdtorilor de animale, Poliliei in activitatea de

oublice.

cd prin activitatea desfdguratd am incercat sd fiu un sprijin 9i un
pentru primarul comunei Sag in taote acliunile gi proiectele pe
suport de nd
us. sd-mi aduc aportul atAt in rezolvarea problemelor ridicate de
care ni le-am
le comunei . cAt gi in ce privegte dezvoltarea localiteiii noastre 9i a
cetdleni 9i
dintre primirie gi cetdteni. ln incheiere vreau si ve multumesc
imbundtdtirii
care indiferent de culoarea politicd au adoptat o atitudine pozitivd
tuturor consil
responsabild 9i constructivd fa!5 de proiectele, propuenerile 9i iniliativele promovate
personal sau
conducerea Primdriei Sag.

VICEPRIMAR,

LUCA FLORIN

