
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2OI9

VICEPRIMAR COMUNA TARNAVA

pApanA roAN

tn spiritul transparenfei Ei respectului pe care il datorez cetd\enilor

comunei Tdrnava, voi incerca s[ sintetizez in acest raport principalele

acfiuni care s-au desfrqurat in cadrul comunei Tdmava la care m-am

implicat, mi-am adus aportul sau le-am coordonatin cursul anului 2019.

in dubla calitate de viceprimar gi consilier local al Comunei

Tdrnava,judelul Sibiu, in conformitate atribu{iile stabilite prin lege qi in

conformrtate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 54412001

privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificdrile gi

complet[rile ulterioare gi ale art. 10 alin. (3) din Anexa la HG nr.

12312002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, prezint raportul meu de activitate

pe intregul an 2019.

Aldturi de ceilal1i funcJionari ai prim[riei m-am implicat in

rczolvarea cdt mai eficientd a solicitdrilor cet[fenilor comunei qi am

indeplinit atribuJiile primarului in perioada in care acesta nu a fost in

localitate.

Am participat la qedin[ele Consiliului Local gi in comisia de

specialitate din care fac parte, am participat activ la dezbaterea,

elaborarea, aprobarea qi votarea celor 68 de hot[rdri ale Consiliului

Local.



Am acordat audien\e, amparticipat la intAlniri qi qedinle publice.

Am participat la qedinlele comisiei locale de fond funciar.

M-am preocupat permanent de igienizarea comunei, de acordarca

ajutoarelor sociale, planifi carea lucrdrilor efectuate de cltre beneficiarii

Legii nr. 41612001, realizarca pontajelor, coordonarea gi urmdrirea

lucr[rilor efectuate;

Am luat mdsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din

domeniul public gi privat al unitdlii administrativ -teritoriale.

Am luat mdsuri cu privire la intrefinerea drumurilor din comun6, a

drumurilor de hotar, a qanlurilor, rigolelor qi a spaliilot vetzi.

De asemenea, am coordonat activitatea persoanelor care au

desfrgurat in urma unor condamndri, muncd in folosul comunitSlii.

in toate qedinlele de Consiliu Local, mi-am adus aportul intr-un

mod cdt mai constructiv impreun[ cu toli consilierii locali, indiferent de

c o loratura politicd, p entru binele comunitSlii.

Convins fiind cd din birou nu pot fi la curent cu toate problemele

comunit[1ii, am fost tot timpul pe teren, pentru a discuta cu cetdfenii qi

pentru a verifica in mod direct activitatea desfrsuratd de salariafii

Prim[riei, pe fiecare sector de activitate.

Consider cd rezultatele prezentate sunt rezu\tate bune in ciuda

tuturor greutdlilor intimpinate, atdt de ordin legislativ, cdt qi de ordin

financiar.

Aceastd informare se va face cunoscutd nu doar Consiliului local ci

si tuturor locuitorilor prin intermediul publicdrii lui pe site-ul primdriei.

Viceprimar Comuna Tirn aY a,
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