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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI
COMUNEI URECHENI PE ANUL 2015
In vederea asigurarii unei totale transparente institutionale si pentru indeplinirea
atributiilor stabilite de Legea 215/2001 a administratiei publice locale , cu modificarile si
completarile ulterioare si de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de interes
public va supun atentiei Raportul anual de activitate a viceprimarului comunei Urecheni,
judetul Neamt, pentru anul 2015, care poate fi consultat de toti cetatenii interesati.
Delegându-mi coordonarea activităţii de Gospodărie Comunală, Primarul comunei Urecheni
a făcut posibilă implicarea mea în anul 2015 în tot ce a însemnat salubrizare , amenajare şi
întreţinere zone verzi, reparaţii şi întreţinere drumuri, siguranţa circulaţiei, dezvoltare
urbanistică şi nu în ultimul rând siguranţa cetăţeanului, în comuna noastra. Această implicare
nu a fost deloc uşoară fiind la o prima experienta de acest fel, si dacă ţin cont de faptul că în
luarea deciziilor, priorităţile cetăţenilor au fost hotărâtoare, bineînţeles în condiţiile respectării
cu stricteţe a legii în tot ce a însemnat gestionarea banului public.
Aşa cum este normal încerc acum să analizez cu obiectivitate activitatea mea din anul
2015, reflectată în activitatea compartimentelor pe care le-am coordonat, arătând celor ce vor
să ştie ce am făcut, în acest an din mandatul meu de viceprimar.
În sensul celor arătate mai sus în paginile următoare voi prezenta activitatea
compartimentelor coordonate de mine, aşa cum s-a desfăşurat ea în anul 2015.
Activitatea viceprimarului comunei Urecheni poate fi cel mai bine caracterizată prin
prezentarea activităţii compartimentelor din subordine.
Preocuparea principală a administraţiei locale Urecheni in anul 2015 a fost
gestionarea eficientă a comunei şi asigurarea bunăstării locuitorilor, acţionandu-se in mod
eficient şi responsabil, prin dezvoltarea de politici şi proiecte, in parteneriat cu alte instituţii
din sectorul public sau organizaţii din sectorul privat.
In anul 2015 activitatea mea de viceprimar al comunei Urecheni s-a desfăşurat in cadrul
atribuţiilor specifice funcţiei in care am fost investit.
Astfel in baza Dispoziţiei Primarului nr. 230 din 30.07.2012 mi s-a delegat
pentru a exercita atribuţii după cum urmează:

2|Page

1. Coordonează și este responsabil de toate activitățile privind acordarea ajutorului
social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
2. Efectuează instructajul, urmăreşte, supraveghează şi dispune măsurile necesare
pentru persoanele ce au obligaţia prestării muncilor în folosul comunităţii în baza
Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social cu modificările şi completările
ulterioare precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic
al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Întocmeşte programele de activitate şi orice alte documente necesare, urmăreşte,
supraveghează activităţile pentru orice lucrări, printre care salubrizarea locurilor
publice, a cursurilor apelor şi malurilor, curăţarea izlazurilor comunale,
întreţinerea parcului, curăţarea şanţurilor şi podeţelor, a drumurilor locale, curtea
interioară a Primăriei, lucrări la instituţii de învăţământ, precum şi orice alte
lucrări necesare.
4.

Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de
orice fel, constată şi aplică sancţiunile în domeniul gospodăririi localităţii, mediu,
gestionare a deşeurilor, salubrizarea localităţii.

5. Îndrumă și supraveghează activitatea de pază de pe raz a comunei Urecheni.
6. Întocmește graficul de activitate a Poliției locale, îndrumă și verifică activitatea
polițiștilor locali.
7. Răspunde de întreținerea rețelelor de alimentare cu apă și iluminat public.
8. Asigură intreținerea drumurilor comunale și sătești, a șanțurilor și rigolelor de
scurgere a apelor, montarea semnelor de circulație pentru desfășurarea normal a
traficului rutier și pietonal.
9. Răspunde și ia măsuri pentru întreținerea și exploatarea utilajelor din dotarea
primăriei.
10. Impreună cu compartimentul financiar contabil și secretarul comunei răspunde de
inventarierea și administrarea bunurilor din domeniul public și privat al comunei.
11. Răspunde de activitatea de branșare a cetățenilor comunei Urecheni, a
persoanelor juridice și instituțiilor publice la rețeaua de apă potabilă, de montarea
apometrelor, aplicarea sigiliilor, citirea apometrelor și încheierea contractelor de
furnizare.
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12. Viceprimarul îndeplinește și alte atribuții expres prevăzute de lege sau
încredințate de primar și consiliul local.
Politia locala.
Activitatea compartimentului s-a axat in anul 2015 in principal pe indeplinirea următoarelor
misiuni:
- Asigurarea liniştii şi ordinii publice in cooperare cu agentii de politie de la Sectia a 14
rurala Urecheni in toate zonele de responsabilitate, stabilite impreună cu Poliţia comunei
Urecheni.
-Asigurarea pazei pentru obiective publice şi private in vederea prevenirii şi combaterii
infracţiunilor şi a altor fapte ilicite ;
- Asigurarea ordinii publice in parcul din comuna Urecheni;
- Participarea la activitati culturale si sportive in scopul asigurarii linistii si ordinii publice.
-Asigurarea ordinii si linistii publice in cazul distribuirii ajutoarelor de la Uniunea
Europeana;
- Executarea controalelor privind respectarea normelor de protectie impotriva incendiilor
la gospodariile populatiei in colaborare cu Serviciul voluntar pentru Situatii de Urgenta al
comunei Urecheni;
- Participarea la concursul Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta;
In lunile septembrie-decembrie polististii din cadrul compartimentului politie locala au
participat la cursul de formare initiala la Falticeni, curs pe care l-au promovat cu note mari
Intreţinerea şi reabilitarea drumuri publice
- In anul 2015 sau executat lucrări de intretinere a podețelor de pe piriul Riiosu in
punctele Rapidul, Marcu Vasile, Brighici si Andrei Nistor precum si podetul peste riul
Topolita in punctul Julfeni pe o lungime de 44 m si o latime de 1,20.
- Au fost intreprinse masuri pentru curatarea santurilor si podetelor.
- S-a actionat impreuna cu beneficiarii Legii nr 416/2001 la dezapezirea unor cai de
acces care nu au putut fi dezapezite cu utilajele din dotare, precum si imprastirea de
material antiderapant pe toate drumurile comunale.
- Dezapezirea drumurilor comunale si satesti nefiind inregistrate situatii in care
drumurile au fost inzapezite si inchise circulatiei.
- Lucrari de intretinere a Parcului prin cosirea gazonului si tualetarea arborilor.
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Iluminatul public stradal
La nivelul comunei Urecheni a fost infiintat inca din anul 2010 potrivit prevederilor legale
Serviciul de iluminat public serviciu care nu este operational, nu avem organizat un serviciu
pentru intreţinere şi remedierea deranjamentelor la iluminatul public, dat fiind lipsa
personalului specializat de intervenţie in reţele electrice şi a utilajelor de intervenţie specifice.
Aceste intervenţii se fac de către EON –Moldova. In anul 2015 au fost schimbate un numar de
cca 295 becuri si montate un numar de 10 lampi la reteaua de iluminat public.
Deranjamentele mici (inlocuiri de becuri, bobine, siguranţe etc.) s-au remediat prin inlocuirea
lor de către angajatii nostri . Deranjamentele mari (cabluri inrerupte, tablouri defecte) din
reţeaua electrică sunt in sarcina EON- Moldova, in calitate de administrator de reţea. Pot
menţiona faptul că iluminatul public este programat in aşa fel incat să funcţioneze pe timp de
noapte non stop, programarea lor se face automat cu programatoare orare care vin modificate
periodic in funtie de timp şi fus orar.
Controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea
igienizării malurilor cursurilor de apă din raza de administrare a comunei.
Pentru conservarea si protectia mediului în comuna, în anul 2015, ca si în anii
anteriori, s-au ecologizat cursurile de apa din comuna si s-a reusit eliminarea totala a unor
depozite necontrolate de gunoi menajer. Acest lucru a fost posibil prin antrenarea persoanelor
beneficiare de ajutor social, apte de munca si prin cooptarea la aceasta activitate a elevilor
scolilor din comuna Urecheni. In planul de masuri pentru primavara acestui an am cuprins un
numar de activitati in vederea ecologizarii albiilor, a curatirii islazurilor comunale prin
mobilizarea cetatenilor comunei si a beneficiarilor de ajutor social. Consider ca, starea
mediului în comuna este buna, pe viitor, activitatea ce se va desfasura în sensul sporirii
calitatii mediului fiind aceea de constientizare a populatiei pentru mentinerea unui mediu
curat , pentru colectarea selectiva a deseurilor din comuna si pentru reciclarea deseurilor
refolosibile.
Beneficiarii Legii 416/2001.
In anul 2015 am avut in plata in medie un numar de 85 dosare lunar pentru beneficiarii
ajutorului social conform Legii 416.
Persoanele beneficiare a ajutorului social apte de munca pe parcursul anului 2015 au realizat
urmatoarele activitati:
-curatarea albiilor
-curatarea islazurilor comunale
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-curatarea santurilor, a podetelor,
- au participat la renovarea si curatenia de vara la Scolile generale din comuna.
-taierea lemnelor pentru institutiile din comuna.
Serviciul public de alimentare cu apa potabila.
Prin HCL Urecheni nr 47/10.08.2012 a fost infiintat Serviciul public de alimentare cu apa
al comunei Urecheni, cu aceasta ocazie au fost aprobate Regulamentul cadru al serviciului,
caietele de sarcini urmind ca modul de gestionare sa fie stabilit printr-o hotarire ulterioara.
S-a reusit bransarea la reteaua de apa potabila a comunei a unui numar de 472 familii
pina la aceasta data, mai sunt cereri pentru bransare urmind ca gestiunea acestei retele de apa
potabila sa fie preluata de catre SC Apaserv SA Piatra Neamt.
Trecerea sau nu la capitolul realizari a celor prezentate mai sus o pot face doar cetatenii
comunei Urecheni. Totodata prin acest raport, institutia pe care o reprezint, dovada a
deschiderii si transparentei pe care o manifesta, pune la dispozitia cetatenilor, in format scris
si electronic, date concrete despre modul in care au fost gestionati banii publici. Ceea ce pot
sa spun eu este ca experienta acumulata in anul 2015, a reprezentat punctul de pornire pentru
determinarea masurilor de imbunatatire a activitatii in anul 2016.
Desigur ca si in activitatea mea de viceprimar mai este loc de mai bine ,o s a fiu in
calitate de consilier local si viceprimar in continuare la dispozitia cetatenilor din comuna
Urecheni si sint sigur ca impreuna cu domnul primar si Consiliul Local vom putea asigura
conditiile de viata cele mai bune pentru cetatenii comunei .

Viceprimar
Spatariu Gheorghe

