ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA SUPLAC
CONSILIUL LOCAL SUPLAC

Raportul anual al viceprimarului este o obligatie legala
prevazuta de art. 51,alin. (4) din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale ,dar si o datorie morala prin care se aduce la
cunostinta cetatenilor activitatea desfasurata de catre
administratia publica locala

In anul 2021 ,activitatea viceprimarului s‐a desfasurat avand la
baza atributiile stabilite prin dispozitiile Legii nr 215/2001 ,privind
administratia publica locala republicata si modificata ,precum si a
celorlalte acte normative in vigoare alaturi de dispozitiile date de
domnul primar privind insarcinarea cu anumite responsabilitati in
anumite domenii.

In urma alegerilor locale din iunie 2004 am fost ales viceprimar al
Comunei Suplac , in conditiile Legii Administratiei Publice
Locale.Avand o continuitate in activitatea administrativ locala din
2004 pana in prezent am avut posibilitatea de continuitate in
realizarea unor proiecte ce au depasit un mandat de 4 ani
In conformitate cu prevederile art. 57 ,alin (7) “Pe durata exercitarii
mandatului ,viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local

,…”,iar in privinta activitatii din cadrul Consiliului Local Suplac ,am
fost prezent la toate sedintele acestuia ,fiind de asemenea si secretar
in comisia de Specialitate pentru Activitati Economico – Financiare
,Agricultura ,Amenajarea Teritoriului si Urbanism
In calitate de viceprimar al Comunei Suplac si atributiile prevazute
in legislatia in vigoare , am expus problemele reale ale Comunei
Suplac in Consiliul Local
Inca de la preluarea mandatului mi‐am propus ca principal mod de
abordare a problemelor cu care se confrunta comuna noastra
,contactul nemijlocit cu cetateni comunei , considerand ca numai
prin dialog direct ,bazat pe corectitudine si deschidere suntem in
masura sa ne coordonam eforturile pentru bunastarea comunei si a
cetatenilor.
Inpreuna cu primarul comunei Suplac ,domnul Szakacs Bela am
facut o echipa buna ,axandu‐ne ,in principal ,pe progresul comunitatii
din care facem parte .In relatie cu aparatul de specialitate al
primarului Comunei Suplac ,am dezvoltat o legatura bazata pe
profesionalism si incredere reciproca .
Urmare a atributiilor prevazute de legislatia in vigoare , am
desfasurat urmatoarele activitati :
1. Coordonarea si programarea lucrarilor prevazute in HCL privind
lucrarile realizate de Beneficiari Legii nr. 416/2001

2. Coordonarea si programarea lucrarilor prevazute a se realiza
cu persoanele condamnate cu munca in folosul comunitati ,
realizarea pontajelor si transmiterea lor la Serviciul de
probatiuni

3. Coordonarea activitatii de inventariere si administrare a
bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei
4. Coordonarea bunei gospodarii si curatenie a comunei in
conformitate cu prevederile Ordonantei De Urgenta a
Guvernului nr 195/2005 privind protectia mediului , cu
completarile si modificarile ulterioare
5. Coordonarea activitatii de gospodarire comunala privind
alimentarea cu apa potabila si canalizare ,precum si
gestionarea bunei functionari a iluminatului public in comuna
6. Am indrumat si supravegheat activitatea de dezapezire a
drumului comunal si strazilor
7. Am intocmit Planul de integritate al Primariei Comune Suplac
pentru Implementarea Strategiei Anticoruptiei unde detin
funtia de coordonator in inplementarea Planului de integritate
8. Am participat activ la intocmirea Planului de Urbanism
General si legatura cu institutiile implicate in realizarea lui
9. Am participat activ la proiectul de Intabulari sistematice unde
detin funtia de presedinte de comisie intocmire documente
transmiterea lor catre OCPI
10.
Am fost implicat ca presedinte de comisie de licitatie la
intocmirea documentatiei privind atribuirea suprafetelor de
pasuni de pe raza comunei Suplac
11.
Lunar am intocmit rapoarte pentru activitatea serviciului
apa ‐ canal si transmise Apelor Romane SH Tarnaveni
12.
Am participat si am fost in ajutorul fermierilor la
campaniile de depunere cerere APIA
13.
Am inceput lucrari la Intocmirea Registrul Spatiilor Verzi
la nivelul Intravilanului Comunei Suplac
14.

Am fost implicat in toate proiectele initiate de domnul primar
Szakacs Bela ,finantate din fonduri externe nerambursabile ,
guvernamentale si din Bugetul Local Dupa cum urmeaza :

‐ Urmarirea lucrarilor si receptia la obiectivul Reparatii
Dispensarului Uman Suplac
‐ Lucrari de intalatii iluminat
‐ lucrari de reparatii generale si renovare Scolii
‐ lucrari la spatile verzi
‐ Extindere Retea de Canalizare in satele Laslau Mic ,Laslau
Mare si Suplac
‐ Extindere retea de apa potabila in Laslau Mic si Laslau Mare
‐ Lucrari de reabilitare a rigolelor de scurgerea apelor
‐ Refacerea drumurilor afectate de lucrarii
‐ Relatia mea cu Consiliul Local Suplac a fost foarte buna ,tinand cont
de sistemul administrative romanesc ,viceprimarul este
reprezentantul consiliului local (organ colegial deliberativ cu rol
legislativ) in institutia primarului (organ executiv )
Multumesc tuturor colegilor mei consilieri ,indiferent de
apartenenta lor politica ,pentru tot efortul depus in folosul
comunitatii ,in anul in care s‐a incheiat
Nu in ultimul rand ,vreau sa multumesc si aparatului de
specialitate al primarului Comunei Suplac care au dat dovada de
responsabilitate si profesionalism in sarcinile date de catre mine si
de catre domnul primar Szakacs Bela

Cu respect
Viceprimar
Ing. Bucur Leon‐ Dan
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