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RAPORT
De activitate a viceprimarului comunei Taureni, judetul Mures pe anul 2021

*

Conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ fiecare ales local are obligatia de a
mtocmi si prezenta un raport de activitate pentru anul precedent. Prezentul Raport reflects activitatea
viceprimarului pe anul 2021 in relatia cu cetatenii si cu autoritatile publice .

In calitate de viceprimar imi desfasor activitatea potrivit dispozitiilor Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ si a Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local .

Sunt viceprimar al comunei Taureni din anul 2000 pana in prezent , fiind reales in aceasta
functie in anul 2020 prin H.C.L. nr. 38/30.10.2020 deci sunt la al saselea mandat.
Prin Hotararea Consiliului Local nr. 377 30.10.2020 am fost desemnat membru in COMISIA pentru
Agricultura ,Activitati Economico-Financiare,Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Principalele atributii delegate sunt stabilite prin Dispozitia primarului nr. 116/02.12.2020:
-coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local,prin intermediul aparatului de

specialitate si/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica
de interes local

-coordoneaza si verifica activitatea Compartimentului Polifie Locala din cadrul aparatului de
specialitate a primarului comunei Taureni

-coordoneaza inventarierea si administrarea bunurilor care aparjin domeniului public si privat
al comunei

-verifica si raspunde de intre^inerea si gospodarirea bunurilor ,cladirilor apar^inand
domeniului public si privat al comunei

-supravegheaza si controleaza lucrarile de intre^inere si reabilitare a drumurilor publice din
comuna, asigura instalarea semnelor de circulate , la nevoie

-exercita atribu^ii ca membru in Comisia de fond funciar ,Comitetul local pentru situa^ii de
urgen^a si alte comisii stabilite prin dispozifia primarului

-ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru
asigurarea igienizarii malurilor, cursurilor de apa pe raza comunei Taureni , precum si pentru
decolmatarea vailor locale si a pode^elor pentru asigurarea scurgerii apelor

-viceprimarul este imputernicit sa aplice sanc^iunile contraven|ionale acolo unde constata
incalcarea prevederilor legale si legea prevede aplicarea sanc^iunilor de catre primar sau imputemicitii
acestuia;

- asigura realizarea masurilor de protec^ia mediului si raspunde de activitatea de protectie a
mediului si gestiune a deseurilor in teritoriul administrativ al comunei.

-indeplineste si alte atributii prevazute in norme speciale ce cad in sarcina viceprimarului ,
incredin^ate de primar si /sau Consiliul local

Actiunile care au fost intreprinse in anul 2021 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera
administratiei publice locale, respectiv : investitii de interes local, asistenta sociala, educatie, sanatate,


