VICEPRIMARUL ORASULUI JIBOU

RAPORT DE ACTIVITATE
Ca viceprimar al orasului Jibou am urmarit cu prioritate dezvoltarea socioeconomia a orasului si in conformitate cu atributiile stabilie prin Legea nr.
215/2001, am raspuns alaturi de conducerea Primariei de buna functionare a
administratiei publice locale.
In privinta activitatii in Consiliul Local am fost prezenta la toate sedintele
acestuia si am colaborat cu Comisia pentru dezvoltare economica si sociala,
agricultura, amenarea teritoriului si urbanism.
Am expus problemele reale ale orasului Jibou in Consiliul Local si am
urmarit modul cum sunt duse la indeplinire hotararile Consiliului Local.
In activitatea desfasurata in anul 2015 m-am implicat in sfera atributiilor
generale date in competenta mea si anume:
- ofiter de stare civila
- inventarierea si administrarea domeniului public si privat al orasului Jibou
- sprijin acordat serviciilor de specialitate in salubrizarea localurilor publice si
produselor alimentare puse in vanzare populatiei
- control asupra activitatii din targuri, piete, obor, locuri si parcuri de
distractie, masuri pentru buna functionare a acestora;
- organizarea evidentei lucrarilor de constructii din unitatea administrativteritoriala si punerea la dispozitia autoritatilor administratiei publice centrale
rezultatele acestor evidente
- masuri pentru depozitarea corespunzatoare a deseurilor, igienizarea cursurilor
de apa, buna gospodarire a localitatilor
- masuri pentru intretinerea corespunzatoare a pajistilor naturale
- constatarea contraventiilor si aplicarea de sanctiuni
- semnarea adeverintelor, certificatelor, adreselor, situatiilor statistice si a altor
documente emise de aparatul de specialitate al Primarului
- activitati financiar-contabile delegate de ordonatorul principal de credite:
semnare cereri de deschidere de credite bugetare, dispozitii bugetare,
referate, comenzi, alte angajamente legale pentru cheltuieli curente precum si
ordonantarea la plata a acestora, ordonantarea la plata a avansului sau
sumelor cuvenite titularului de decont ce se acorda prin casierie, angajarea,
ordonanatarea de plata a cheltuielilor cu datoriile si obligatiile aferente
acestora la bugetul asigurarilor de somaj, CAS, somatii, pentru personalul din
aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice locale; din luna mai
2015 am indeplinit functia de ordonator principal de credite.

- coordonarea, indrumarea si evaluarea activitatii personalului
compartimentelor si serviciilor repartizate prin organigrama
Pe parcursul anului 2015 avand functia de viceprimar, iar din luna mai 2015
viceprimar cu atributii de primar, am fost implicata in toate proiectele derulate:
- drumul de centura
- reabilitarea Casei de Cultura
- modernizarea zonei centrale (de langa Primarie)
- reabilitarea salii de sedinte din Primarie
- reabilitarea trotuarului de pe str. Gheorghe Doja
- reabilitarea apartamentului social
- proiectul de reabilitare strazi: Ciutarie, Orizontului, Somesului, acoperirea
Vaii Baciu, asfaltare piata(zona de vanzare cereale), str. Morii. In primavara
aceasta urmand a fi asfaltate str. Ronei, Eroilor, acoperire Canal
str.Orizontului.
- acoperire canal pluvial str. Libertatii,
- iluminatul festiv
- pietruire drum comunal Husia-Somes Guruslau
- pietruire strazi(ulite) in satul Cuceu
Am fost implicata in lucrarile de reparatii curente:
- reparatii si intretinere strazi si trotuare
- reparatii rigole pluviale
- realizare de marcaje rutiere si pietonale
- intretinere si amenajare spatii verzi
- maturat stradal
- curatat rigole si acostamente
- igienizare cursuri de apa
- colectare si transport gunoi menajer
- transport local elevi
- alte activitati
In ultima parte a anului 2015 m-am implicat in implementarea proiectelor si
investitiilor pentru anul 2016: extindere retele de curent electric pe str. Bailor,
Somesului si Stadionului, finalizarea lucrarilor de asfaltare strazi.
Din luna mai 2015 avand atributii de Primar am reprezentat orasul Jibou in
asociatiile in care UAT este membru: Compania de Apa, ECODES, Zona
Metropolitana, Asociatia GAL, precum si in realatiile cu institutiile judetene si
serviciile descentralizate. Am convocat saptamanal sedinte de lucru cu aparatul de
specialitate al Primarului pentru derularea eficienta a activitatii in administratia
publica locala.

Pe plan local am colaborat si acordat sprijin unitatilor de invatamant
(participand la Consiliile de Administratie din scoli si gradinita) activitatii
Spitalului si Policlinicii, Cabinetului medical scolar, activitatii serviciilor de
specialitate pentru asigurarea ordinii si linistii publice; activitatii SC Parc Industrial
si a altor agenti economici care au solicitat sprijin; organizarea evenimentelor
culturale, sociale, istorice, omagiale pe parcusul anului 2015.
In calitate de viceprimar am urmarit ca activitatea mea in rezolvarea
problemelor comunitatii, sa fie una corecta si transparenta ignorand apartenentele
politice. Pentru o mare parte a problemelor rezolvate multumesc salariatilor
Primariei, membrilor Consiliului Local Jibou si cetatenilor care au inteles ca este
important ca in oras sa existe un climat de calm, cooperare si respect reciproc.
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