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 Raportul viceprimarului ca şi raportul primarului este o 
obligaţie legală dar şi o datorie morală de a aduce la cunoştinţa 
cetăţenilor comunei Puieşti activitatea desfăşurată de către 
administraţia publică locală în anul 2018. 
 În conformitate cu prevederile art.5, alin.(3) din Legea 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi 
ale art.10 alin.(3) din HG nr.123/2002 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, coroborate cu 
prevederile art.51,alin.(4) din Legea nr.215/2001 prezint următorul 
raport de activitate pentru anul 2018 . 
 Acest raport se doreşte a fi expresia unei deschideri şi a unei 
transparenţe totale a activităţii pe care o desfăşurăm în interesul 
comunităţii noastre locale. 
 Activitatea viceprimarului se desfăşoară având la bază 
atribuţiile stabilite prin dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală,precum şi a celorlalte acte normative în 
vigoare. 
 Începând cu luna iunie 2016 deţin funcţia de viceprimar , 
funcţia de consilier local din partea PNL şi cea de membru al 
COMISIEI PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA ȘI 
CULTE , ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT din cadrul 
Consiliului Local Puieşti. 
 Încă de la preluarea mandatului, împreună cu primarul 
comunei am stabilit principalele acţiuni ce trebuie realizate la 
nivelul comunei Puieşti. Pot să spun că în cadrul grupului nostru 
politic există o atmosferă de dezbatere constructivă, de găsire a 
celor mai bune soluţii la diversele probleme ale activităţii curente de 
dezvoltare a comunei. 
 Dintre activităţile stabilite sau întreprinse ,la care am 
participat alături de colegii mei,pot aminti: 
-pregătirea documentaţiilor pentru proiecte de investiţii 
-organizarea pazei în comună 
-reabilitarea drumurilor comunale 



-realizarea cadastrului sistematic la nivelul comunei Puiești, etc. 
 Am acordat audienţe mai multor cetăţeni ai localităţii noastre 
şi am rezolvat o parte din problemele ridicate de aceştia , marea lor 
majoritate fiind legate de fondul funciar. 
 Mi-am adus aportul la reorganizarea activităţii desfăşurate de 
primărie, urmărind creşterea eficienţei activităţii acesteia. 
 Am îndeplinit atribuţiile primarului atunci când acesta nu a 
fost prezent în localitate. 
 Am participat la toate şedinţele consiliului local şi la şedinţele 
comisiei de specialitate din care fac parte. Am urmărit modul cum 
sunt duse la îndeplinire hotărârile date de consiliul local. 
 Consider ca prin activitatea desfăşurată mi-am adus aportul 
atât în rezolvarea problemelor ridicate de  cetăţeni cât şi în ce 
priveşte dezvoltarea localităţii noastre şi îmbunătăţirea activităţii 
din primărie. 
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