RAPORT DE ACTIVITATE
al viceprimarului IOAN GLIGOR
pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

De la numirea mea în calitate de viceprimar al comunei Oşorhei, mi-am
desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile referitoare la activitatea
viceprimarului din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, precum şi a
celorlalte acte normative în vigoare.
Prin dispoziţia primarului ales al comunei Oşorhei, dl. Pop Ioan, mi-au fost
delegate atribuţii privind coordonarea, asigurarea cadrului necesar pentru funcţionarea
serviciilor publice de interes local şi controlul efectuării acestor servicii, respectiv
alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, iluminatul public şi transportul public local.
De asemenea, îmi revine obligaţia adoptării de măsuri pentru:
- prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă,
- adoptarea de măsuri pentru întreţinerea drumurilor publice, a podurilor şi
podeţelor din comună,
- asigurarea supravegherii si mentinerii in stare buna de functionare a cladirilor
care apartin domeniului public si privat al comunei.
- asigurarea controlului privind depozitarea deşeurilor menajere, industriale sau
de orice fel, asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza
comunei, precum şi decolmatarea canalelor de scurgere a apelor
- îndrumarea şi supravegherea activităţii serviciilor de pază,
- asigurarea supravegherii activitatii de paza si protectia padurilor al comunei,
- organizarea evenimentelor in cadrul Caminelor Culturale si /sau a
constructilor apartinatoare domenilui public si privat al comunei
În virtutea atribuţiilor care mi-au fost delegate de către primarul comunei am
asigurat buna funcţionare a serviciilor publice pe teritoriul comunei Oşorhei.
De asemenea, am participat în calitate de preşedinte al comisiei de recepţie, pe tot
parcursul anului 2019, la recepţionarea lucrărilor, serviciilor şi materialelor.
Am participat in calitate de presedinte al Comisiei de Selectie pentru acordarea
Finantarii nerambursabile.
Ca răspuns la sesizările şi plângerile locuitorilor adresate Primăriei Oşorhei, am
ieşit pe teren pentru a verifica la faţa locului veridicitatea problemelor sesizate şi am
dispus măsurile necesare, atunci când a fost cazul, pentru remedierea acestora.
Am asigurat distibuirea lemnelor de foc către cetăţeni, din cotele stabilite pentru
tăiere, în baza APV-urilor .

Am cordonat lucrarile de decolmatare a vaii Tasadului si al Paraului cu ajutorul
utilajului pe teritoriul localitatii Alparea, am participat la supravegherea lucrarii de
pietruirea drumurilor din comuna.
Sunt implicat activ în toate proiecte pe fonduri europene, derulate de ZMO,
respectiv:
- RO-HU –Cooperation for a modern and efficient public administration in the
communities of Osorhei and Teglas- proiect castigat dar fara finantare.
- Modernizarea drumului de legatura dintre municipiului Oradea si comuna
Osorhei-Fughiu - Executie
Am participat în calitatea mea de membru al Adunării Generale la lucrările
Asociația Zona Metropolitană Oradea, ADI. Aparegio și la intalnirile sabilite cu
partenerii nostri din Ungaria in vederea accesorii fondurilor nerambursabile.
Am organizat Zilele Comunei, Concursul International de Atelaje si am participat
la Concursul D-ale Porcului la Oradea, cu 2 echipe.
Am avut o activitate susţinută de audienţe cu cetăţenii în calitate de viceprimar.
În această perioadă am participat la toate şedinţele consiliului local, unde am avut
o prezenţă activă, fiind inițiatorul a 13 Proiecte de hotărâri ale consiliului.
Pe tot parcursul anului 2019 am încercat să rezolv problemele cetăţenilor comunei
susţinând transformarea comunei Oşorhei într-o comunitate modernă.

Oşorhei, 23.03.2020
Ioan Gligor
VICEPRIMAR

