
RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI 

IN PERIOADA  IULIE 2014 – IULIE 2015 

 

Raportindu-ma la  prevederile art. 68. alin  (1) din Legea 215/2001 actualizata, prin care sunt stabilite 
atributiile primarului, ca suport concret de apreciere al activitatii mele  din perioada analizata si 
comparind textul legii cu activitatea desfasurata pe care o cunoasteti si dumneavoastra va prezint 
analizei dumneavoastra urmatoarele; 

ATRIBUTIE ; 

a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, 
precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi Ordonanţelor 
Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 
caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, 
precum şi a hotărârilor consiliului judeţean;  

MATERIALIZARE; 

- prin organizarea si urmarirea zilnica a activitatii aparatului propriu ,prin prezentarea in mod transparent 
in sedintele de lucru cit si in sedintele consiluilui local a problemelor ce trebuiesc rezolvate si a 
modalitatilor de actiune ,precum si printr-o colaborare permanenta cu toti cei implicati, nu exista cazuri de 
incalcare a libertatilor fundamentale ale cetatenilor. 

ATRIBUTIE; 

b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre 
este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;  

MATERIALIZARE; 

- majoritatea hotararilor consiliului local care au impus implicarea primarului si a aparatului primariei au 
fost duse la indeplinire . 

- am avut o singura situatie in care am considerat ca se incalca legea si am actionat ca atare sesizind 
prefectul ,actiune care se afla in analiza. 

ATRIBUTIE; 

c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale 
de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în 
condiţiile legii;  

NU A FOST CAZUL 

ATRIBUTIE; 

d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică şi 
socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice 
locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;  

 



MATERIALIZARE; 

- cu ocazia sedintelor de sfirsit de an s-au prezentat atit situatia economica a comunei cit si modul de 
indeplinire a hotaririlor consiliului local ,stabilind cu ajutorul dumneavoastra modalitati concrete de 
rezolvare .M-am plins atunci cind a fost vorba de salubritatea localitatii de neimplicarea viceprimarului 
nici macar pentru baza sportive. 

ATRIBUTIE; 

e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre 
aprobare consiliului local;  

MATERIALIZARE; 

- nu a existat nicio situatie in care sa nu prezint si sa nu dezbatem impreuna proiectul  bugetului anual de 
venituri si cheltuieli  si sa stabilim prioritatile in planul anual de investitii sau de achizitii. 

- tot cu aceasta ocazie s-a supus anual,votului dumneavoastra prin grija compartimentului contabil, contul 
de incheiere a exercitiului bugetar. 

ATRIBUTIE; 

 f) exercită funcţia de ordonator principal de credite;  
g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată 
consiliului local cele constatate;  

MATERIALIZARE; 

- am contribuit efectiv atit la initierea Bugetului de venituri si cheltuieli cit si la implementarea unor 
masuri de imbunatatire a procesului de colectare a taxelor si impozitelor locale. 

- am reusit sa obtinem in prima faza 4 contracte de finantare cu Ministerul dezvoltarii pentru actualizarea 
programelor de alimentare cu apa a localitatilor Tufani si Fantana Mare ,a construirii Drum DC30A 
Fantana Mare  - Tufani si a terminarii lucrarilor la Gradinita cu program normal Independenta. 

- programele de alimentare cu apa actualizate au fost transmise spre finantare catre RAJA CONSTANTA 
si vor fi implementate de aceasta in cadrul programelor lor de dezvoltare pina in 2020 , in 2016 urmind a 
se da in folosinta ,,Alimentare cu apa a satului Tufani,, 

- am incetat din proprie initiative finantarea obiectivului PUNCT DE INFORMARE TURISTICA la 
momentul cind am observant ca lucrurile se abat de la cadrul stabilit initial. 

- intodeauna chiar daca a trebuit sa decid anumite cheltuieli intre doua sedinte ale consiliului local am 
exercitat in mod responsabil calitatea de ordonator de credit si am luat toate masurile pentru incasarea 
sumelor la bugetul local chiar cu riscul de a deveni antipatic . 

- am adus la cunostinta dumneavoastra orice cheltuieli  atunci cand s-au facut, chiar daca ele au fost 
aprobate prin bugetul local la inceputul anului. 

 

ATRIBUTIE; 



h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor 
sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, 
agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile 
stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;  

MATERIALIZARE; 

 Am reactualizat si se va incerca implementarea prin accesarea noilor programe de finantare 
europeana ,,Amenajarea canalelor de preluare a apelor pluviale pentru satele Movila Verde si 
Tufani,,. 

_ am reusit ca impreuna cu Telekom  sa instalam in satul Olteni telefonia ,internetul si televiziunea 
prin satelit si fibra optica, scotind din izolare aceasta localitate . 

- Tot in program cu Telekom se vor instala aceste servicii si in localitatile Tufani si Fantana Mare 

Pentru activitatea de stingere a incendiilor si dezapezire  o parte din sarcini au fost delegate viceprimarului 
Marius Stefan  coordonat de un specialist in domeniul securitatii muncii prin contract de prestari servicii. 

ATRIBUTIE;  

I)asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, 
pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile 
legii;  
j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;  
k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;  
l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări 
publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică; 

MATERIALIZARE; 

- am asigurat cantitateade 100 lt/luna consum benzina pentru postul de politie local pentru 
intensificarea programului de patrulare la satele aferente comunei. 

- nu am avut cazuri de incalcare a regimului de desfasurare a adunarilor publice si spectacolelor acestea 
desfasurindu-se in cele mai bune conditii. 

ATRIBUTIE; 

m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru 
populaţie,cu sprijinul serviciilor de specialitate;  
n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;  

MATERIALIZARE; 

- prin compartimentul ,,registrul agricol ,, in colaborarea cu ,,Cabinet individual veterinar doctor Naciu 
Garofil ,, sun asigurate activitatile de informare ,preventie , tratare si combatere a bolilor la animale . 
Periodic prin controlul efectuat de inspectorii  judeteni de la institutiile abilitate sunt luate masuri de  
sanctionare a agentilor economici care nu respecta legislatia in domeniu.Nu a existat posibilitatea sa 
asiguram paza zonelor impadurite o parte din acestea fiind distruse de animale. 

 

 



ATRIBUTIE; 

o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare 
consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor 
urbanistice zonale şi de detaliu;  

MATERIALIZARE; 

- S-a trecut la actualizarea PUZ-urilor pentru satele Tufani si Fantana Mare in vederea 
implementarii programelor de alimentare cu apa a acestor localitati, urmind refacere PUZ 
pentru Independenta si Movila Verde  in vederea implementarii program asfaltare strazi 
localitatea Independenta si amenajare canal ape pluviale Movila Verde si Tufani 

 ATRIBUTIE; 

p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;  

NU ESTE CAZUL. 

 

ATRIBUTIE; 

q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea 
semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;  

MATERIALIZARE;  

- prin programe ale Consiliului Judetean Constanta s-a continuat pietruirea drumurilor in localitatile 
Movila Verde si Independenta pe o lungime de peste 6 km.  continuind in anul 2016 prin programe 
europene de finantare nerambursabila si asfaltarea in totalitate a drumurilor din Independenta. 

ATRIBUTII; 

r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri 
pentru buna funcţionare a acestora;  

MATERIALIZARE;  

- prin cabinetul veterinar si prezenta politiei activitatea din obor dar si  pe terenul de fotbal , activitatile 
specifice se desfasoara in conditii de securitatea, 

ATRIBUTIE; 

s) conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară; 
supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;  
ş) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;  

MATERIALIZAREA; 

- dezvoltam prin atragerea privatilor serviciul de asistenta medicala si serviciul de farmacie iar la Olteni 
dezvoltam serviciul de telefonie si internet. 



- aceste servicii au fost delegate existind cite un referent de specialitate atit pe stare civila care executa si 
atributiile de ofiter de stare civila cit si un referent pe serviciul de asistenta sociala. 

ATRIBUTIE; 

t) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;  
ţ) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de 
personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;  
u) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi 
eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes local;  

MATERIALIZARE; 

- Deoarece s-au eliberat o serie de posture prin plecarea la cerere a unor colegi se impune 
aprobarea unei organigrame actualizate si in functie de nevile actuale  pentru a putea scoate la 
concurs posturile declarate vacante. 

- s-au executat numai in cadrul legal si numai cu aprobarea consiliului local. 

ATRIBUTIE; 

v) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului 
privat al comunei sau al oraşului;  

MATERIALIZARE; 

-activitatea de inventariere este executata de un referent cu aceasta sarcina sub indrumarea si controlul 
contabilului primariei. 

- prin grija mea directa scolile au fost renovate si intretinute in fiecare an luindu-se totodata masurile 
necesare pentru prevenirea imbolnavirilor prin D.D.D. 

 - s-a  organizat ,,SC GOSPODARIRE COMUNALA INDEPENDENTA SRL ,, cu actionar unic 
Consiliul Local Independenta  care are ca obiect de activitate principal ,,servicii de intretiere si reparatii a 
patrimoniului comunei,, dar  desfasoara si activitati de constructii obiective noi , reparatii si alte servicii 
catre populatie . 

-dezvoltam patrimonial comunei prin proiecte finantate de consiliul judetean dar si prin fonduri europene 
,cum ar fi ; GRADINITA ,CASA DE CULTURA , BIBLIONET SI CABINET DE CONSULTANTA 
,ALIMENTARE CU APA A SATELOR TUFANI SI FANTANA MARE , A DRUMULUI 
COMUNAL DC 30 A , A CANALELOR DE PRELUARE APE PLUVIALE IN SATELE MOVILA 
VERDE SI TUFANI ,A STATIEI  EOLIENE DE 20 MW SI A UNUI DRUM DE EXPLOATARE 
ASFALTAT INTRE DJ 392 SI CEALMAGEA CU DEVIERE SPRE SILOZ MAGURA. 

ATRIBUTIE; 

x) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 
administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;  

MATERIALIZARE;  

- se ocupa biroul urbanism si un referent responsabil cu serviciul achizitii sub controlul contabilului 
primariei. 



- la aceasta data postul de referent urbanism este vacant urmand a fi scos la concurs. 

ATRIBUTII ; 

y) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea 
igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea 
văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 

MATERIALIZARE;  

-aceasta activitate a fost repartizata catre compartimentul gospodarire care are ca sarcina intretinerea  
suprafetelor verzi si igienizare canalelor de colectare ape pluviale . 

ATRIBUTIE; 

(2) Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi 
însărcinările date de consiliul local. 

MATERIALIZARE; 

- am indeplinit orice sarcina care sa insemne serviciul in interesul comunitatii care m-a ales ca 
PRIMAR. 

Art. 69. - (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 
revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea 
măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege primarul acţionează şi ca 
reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales. 

(2) În această calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condiţiile legii, 
concursul şefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de 
specialitate. 

ATRIBUTIE; 

Art. 70. - (1) Primarul deleagă viceprimarului sau, după caz, viceprimarilor, prin dispoziţie emisă în cel 
mult 30 de zile de la validare, exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit art. 68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), 
x) şi y). 

MATERIALIZARE; 

Activitatea la nivelul comun ei ar fi fost mult mai bogata in realizari daca alaturi de primar s-ar fi implicat 
si viceprimarul Marius Stefan care este mai mult interesat sa-si pregateasca terenul pentru  campania 
electorala  viitoare in ideea ca ar putea sa faca  mai mult ca primar  denigrind activitatea institutiei  
primarului in diferite grupuri ad-hoc. 

Activitatea viceprimarului este axata in general pe sport avind la Liceul Tehnologic Independenta norma 
completa ceea ce nu-i confera timpul necesar pentru activitatea din primarie. 

 

Va multumesc. 


