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Raportul anual al viceprimarului este o obligaţie legală, dar şi o datorie morală 

prin care se aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată de către 
admininistraţia publică locală.  

În anul 2019, activitatea viceprimarului s-a desfăşurat având la bază  atât 
atribuţiile stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată şi modificată,  cât și atribuțiile stabilite prin OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrative, cu respectarea  celorlalte acte normative în vigoare.  

În  calitate de viceprimar al Comunei Pecineaga , in anul 2019 mi-am 
desfasurat activitatea  având drept responsabilităţi  în următoarele domenii: 

 1. Coordonarea si programarea lucrarilor prevazute in HCL privind lucrarile 
realizate de beneficiarii Legii 416/2001;  

2. Coordonarea si intocmirea Proceselor verbale de predare a parcelelor de 
pasune comunale încheiate cu cetăţenii comunei.  

3. Coordonarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgentă, urmărirea 
întocmirii planurilor de apărare împotriva situatiilor de urgență.  

4. Coordonarea bunei gospodăriri si curătenie a comunei, în conformitate cu 
prevederile privind protecția mediului ; 

5. Coordonarea activitatii de gospodărie comunală privind alimentarea cu apa 
potabila precum şi gestionarea bunei funcţionări a iluminatului public în comună; 

 6. Evidenţa si  verificarea activitatii  de pază pe raza comunei Pecineaga 
prestata de firma profesionista in domeniu ; 

 7. . Participarea în calitate de membru al Comisiei locale pentru aplicarea 
legii fondului funciar la şedinţele şi întrunirile acesteia;  

8. Am participat in comisiile de licitaţii şi am urmărit lucrările de investiţii în 
curs de realizare pe raza comunei Pecineaga ; 

9. Am supravegheat lucrările de la „Scoala veche ”, în care după o lungă 
perioada  s-a auzit clopoțelul la începutul anului școlar .  

 Obiectivul activităților desfășurate au ca principal mod de abordare a 
problemelor cu care se confruntă comuna noastră, contactul nemijlocit cu cetățenii 
comunei, considerând că numai prin dialogul direct, bazat pe corectitudine si 
deschidere suntem în măsură să ne coordonăm eforturile pentru bunăstarea comunei 
si a cetățenilor săi.  

Am desfășurat activități edilitar gospodăresti  conform programului de lucrări 
aprobat de Consiliul Local pentru anul 2019 cu beneficiarii Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare, apți de 



muncă, dar ți pentru cei care au prestart lucrari in interesul comunitații stabilite prin 
hotarâri judecătorești .  

S-au executat permanent lucrări de:   
- descărcat si distribuit produse alimentare, acordate de UE; 
- lucrări de întretinere si reparatii la reteaua publică de apă potabilă ; 
- colectat ambalaje si  gunoi menajer în intravilanul si extravilanul localitătilor 

comunei; 
-  lucrări de întretinere a domeniului public,  
- lucrari la ridicarea vestiarului pentru echipa de fotbal a comunei,  
- lucrări de intreținere a parcului din localitatea Pecineaga ; 
- cosit şi strâns buruienile  din parc si de pe strazi ; 
- intreținerea cimitirelor . 

 
Am coordonat activitatea  de gospodărie comunală privind alimentarea cu apa 

potabilă a localitatilor Pecineaga si Vânători  , cu toate interventiile necesare pentru 
realizarea reparatiilor la conducte sau pompele de apa, pentru ca perioada în care 
locuitorii nu pot beneficia de apa sa fie cat mai scurta. 

 Am îndrumat şi supravegheat activitatea angajatilor firmei de paza conform 
angajamentelor contractuale;  

Am lucrat ca o adevărată echipă cu functionarii primăriei, pentru întocmirea 
diverselor rapoarte, situatii, statistici, solicitate de autoritățile administrației publice 
judetene si serviciilor publice deconcentrate 

 
In cadrul Consiliului Local Pecineaga am desfasurat urmatoarele activitati : 
- Am participat la  şedinţele ordinare ,  extraordinare si “ de îndată “ ale 

Consiliului Local precum si ale comisieiilor de specialitate  nr. 2 a  Consiliului : 
“Invatamant, sanatate si familie, munca si protectie copii, tineret si sport, activitati 
social- culturale, culte “  și Comisia nr. 3  „Pentru amenajarea teritoriului și 
urbanism, administrarea domeniului public și privat, juridică și de disciplină, 
apărarea ordinii și liniștii publice și agricultura ”. 

 
- Am initiat un numar de 2 proiecte de hotarare care s-au finalizat cu 

adoptarea lor in hotarari ale consiliului local . 
Pe parcursul anului 2019 am avut întâlniri cu cetătenii comunei la care am 

participat în calitate de viceprimar în cadrul cărora s-au discutat probleme legate de 
posibilitatea de efectuare a reparatiilor la unele  drumurilor comunale,  cât si discutii 
privind asigurarea necesarului de apă potabilă in perioada de seceta de la reteaua 
publica de alimentare cu apă a comunei.  

În final consider că prin consultările si colaborarea pe care am dezvoltat-o cu 
domnul primar, consilierii locali si functionarii primăriei si nu în ultimul rând cu 
cetătenii, dar si cu autoritătile de la nivel judetean, am reusit să închei activitatea din 
anul 2019, cu rezultatele amintite mai sus.  
 

VICEPRIMAR,  
MAKKAI MARIAN   


