ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL SĂLIȘTEA
RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL VICEPRIMARULUI COMUNEI SĂLIȘTEA, JUDEȚUL ALBA, PE ANUL 2021
Prezentarea raportului anual de către viceprimar este o obligație legală, o obligație
de informare pentru alesul local, conform prevederilor art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor
art. 72, alin. 2 din Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliului local, cu modificările și completările ulterioare, dar și o
datorie morală, prin care se aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată de către
administrația publică locală.
Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului sunt prevăzute de art. 152
din O.U.G. nr. 57/2019, de art. 11 din Ordinul nr. 25/2021, precum și de alte acte normative
aflate în vigoare.
La alegerile locale din data de 27.09.2020 am decis să îmi depun candidatura de
consilier local pe listele PNL, rezultatul fiind unul pozitiv, fiind ales consilier local al comunei
Săliștea, județul Alba. De asemenea, am fost propus și, totodată, ales viceprimar al
comunei Săliștea, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019.
Având în vedere prevederile art. 152, alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019, conform cărora
"pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a
beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile
specifice funcției de viceprimar", referitor la activitatea din cadrul Consiliului Local al
comunei Săliștea, am fost prezent la ședințele acestuia și ale comisiilor de specialitate, fiind
de asemenea și președintele comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism.
Am inițiat proiecte de hotărâri, care s-au materializat în hotărâri de consiliu.
Ținând cont de atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, având în vedere atât
calitatea de consilier local, cât și cea de viceprimar al comunei Săliștea, am expus
problemele reale ale comunei Săliștea în cadrul Consiliului Local, urmărind ducerea la
îndeplinire a acestora.
Încă de la începutul mandatului, împreună cu primarul comunei, ne-am propus
soluționarea tuturor problemelor cu care se confruntă comuna Săliștea, contactul nemijlocit
cu cetățenii comunei, considerând că numai printr-un dialog direct, bazat pe deschidere și
corectitudine, suntem în măsură să ne coordonăm eforturile pentru bunăstarea comunei și a
cetățenilor, progresul comunității.
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Relația cu personalul din cadrul Primăriei comunei Săliștea este una bazată pe
profesionalism și încredere reciprocă.
Ținând cont de prevederile legale, în calitate de viceprimar al comunei, am
desfășurat următoarele activități:
- acordarea de audiențe, participarea la întâlniri și ședințe publice;
- participarea la ședințele comisiei locale de fond funciar;
- coordonarea și programarea lucrărilor realizate de către beneficiarii Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- coordonarea bunei gospodăriri și curățeniei comunei;
- coordonarea activității de inventariere și administrare a bunurilor care aparțin
domeniului public și privat al comunei;
- coordonarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, precum și urmărirea
întocmirii planurilor de apărare împotriva situațiilor de urgență;
- implicarea directă în proiectele inițiate de către primarul comunei;
- implicarea în luarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
- întreținerea drumurilor din comună, a drumurilor de hotar, a șanțurilor, rigolelor și a
spațiilor verzi;
- gestionarea bunei funcționări a iluminatului public din comună;
- coordonarea activității de deszăpezire a drumurilor comunale din satele
aparținătoare comunei Săliștea pe timpul iernii;
- supravegherea efectuării muncii în folosul comunității de către persoanele obligate
prin hotărâre judecătorească la efectuarea acestui tip de activități;
- implicarea, alături de personalul Primăriei, în rezolvarea cât mai eficientă a
solicitărilor cetățenilor comunei;
- îndeplinirea atribuțiilor primarului pe perioada concediului de odihnă/medical.
Am urmărit ca activitatea mea în rezolvarea problemelor comunității să fie una
corectă și transparentă.
Percepția generală este aceea că viceprimarul trebuie să cunoască toate problemele
localității, să se implice în rezolvarea acestora în limita atribuțiilor ce îi revin, iar rezultatele
să fie la înălțimea așteptărilor.
Am acționat și voi acționa mereu în slujba cetățeanului.
Activitatea pe care am desfășurat-o și realizările pe care le-am avut, nu ar fi fost
posibile fără sprijinul colegilor din cadrul Primăriei comunei Săliștea și Consiliului Local
Săliștea.
VICEPRIMAR,
LINUȚ GHEORGHE-MIRCEA
2

