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Raportul anual al viceprimarului este o obligaţie legală dar şi o datorie morală prin care
se aduce la cunoştiinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată de către administraţia publică locală.

În anul 2021, activitatea viceprimarului s-a desfăşurat având la bază atribuţiile stabilite
prin dispoziţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi al celorlalte acte
normative în vigoare.

În urma alegerilor locale din septembrie 2020, am fost reales viceprimarul comunei
Supur, ales în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, din partea formaţiunii
politice Uniunea Democrată Maghiară din Romania, sunt preşedinte al Comisiei pentru activităţi
social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie , muncă şi protecţie socială din cadrul
Consiliului local Supur.

Încă de la preluarea mandatului, mi-am propus ca principal mod de abordare a
problemelor cu care se confruntă comuna Supur, să fie contactul nemijlocit cu cetăţenii,
bunăstarea comunei şi a cetăţenilor săi. În acţiunile pe care le-am întreprins m-am axat pe
progresul comunităţii. ·

În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor Comunei Supur, voi
încerca să sintetizez în acest raport principalele acţiuni care s-au desfăşurat în cadrul Primăriei şi
Consiliului Local , la care m-am implicat şi mi-am adus aportul sau i-am coordonat în dubla
calitate de consilier local al Comunei Supur şi de viceprimar al Comunei Supur:

~ Am fost prezent la şedinţele Consiliului Local al Comunei Supur, am expus problemele
reale ale Comunei Supur în Consiliul Local şi am urmărit cum sunt duse la îndeplinire
acestea din urmă;

~ Alături de colegii din primarie m-am implicat în rezolvarea cât mai eficientă a
solicitărilor cetăţenilor comunei şi am îndeplinit atribuţiile primarului în perioada în care
acesta nu a fost în localitate;

. ~ Am acordat audienţe, am participat la întâlniri şi sedinţe publice;
~ Am participat la sedinţele comisiei locale de fond funciar,
~ Coordonarea şi programarea lucrărilor realizate de beneficiarii Legii nr. 416/200 l privind

venitul minim garantat, republicata;
~ Coordonarea bunei gospodăriri şi curăţenia comunei;
~ Coordonarea activităţii de inventariei şi administrare a bunurilor care aparţin domeniului

public şi privat al comunei;



~ Am iniţiat proiecte de dezvoltare locala;
~ Implicare în toate proiectele iniţiate de către primarul comunei Supur;
~ Am luat măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei Covid-19;
~ Am luat măsuri cu privire la întreţinerea drumurilor din comună, a drumurilor agricole, a

şanţurilor, rigolelor şi a spaţiilor verzi.;
~ Am coordonat activitatea persoanelor care au desfăşurat în urma condamnării, munca în

folosul comunităţii;
~ Fiind înlocuitor de drept al primarului, am verificat şi am semnat documentele în lipsa

lui;
~ Am discutat cu cetăţenii despre nevoile şi necesităţile pe care le au fiecare dintre ei.
~ Am urmărit ca activitatea mea în rezolvarea problemelor comunităţii să pe una corecta şi

transparentă.

Perceptia generală este aceea că viceprimarul trebuie să cunoască toate problemele
localităţii , să se implice în rezolvarea acestora, în limita atribuţiilor ce îi revin, iar rezultatele să
fie la înălţimea astepărilor.

Am actionat si voi acţiona mereu în slujba cetăţeanului!
._,

Supuru de Jos, 22.02.2022

' 


