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IANUARIE 2009 – DECEMBRIE 2009
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile, de interes public şi ale art. 10 alin.3 din H.G..nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
viceprimarul oraşului Pogoanele face public, raportul de activitate pentru perioada ianuarie 2009 –
decembrie 2009.
I.
Activitatea din cadrul primăriei Oraşului Pogoanele
În calitate de viceprimar al oraşului Pogoanele, potrivit atribuţiilor ce mi-au fost conferite conform
Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în
decursul anului care a trecut, m-am implicat în a transmite, comisiilor de specialitate din cadrul primăriei şi
cetăţenilor din oraşul Pogoanele. problemele cu care ne confruntăm, din punct de vedere economic, politic,
social, sportiv şi cultural, pe plan intern şi extern, succedându-se o serie de evenimente dintre care cele mai
puţin plăcute au fost legate de criza economică.
Pentru mine, in calitatea avuta, anul 2009 prin prisma bogatelor evenimente interne şi externe a fost
un an al ambiţiilor şi al verificării cunostintelor si capacităţilor de adaptare la noile cerinţe şi
responsabilităţi specifice administratiei publice locale. Calitatea serviciilor administraţiei publice locale şi
eficienţa lor, este una dintre cele mai mari dorinţe atat ale cetatenilor din localitate cat si ale subsemnatului,
pe viitor. Trimestial, dar si de cate ori am avut ocazia, am avut intalniri cu diferiţi cetăţeni ce sunt interesaţi
de soarta acestei mici localităţi, dar din păcate din ce în ce mai puţini. Ocupand această funcţie, de
viceprimar, am explicat, că fără sprijinul lor acest mic orăşel se va degrada. Am constatat si nu credeam
vreodată că o mare parte din cetăţenii acestui oraş sunt mult mai interesaţi de a discuta pe la colţuri de
strada problemele cu care ne confruntăm, cred, totusi, ca e posibil ca acestia să nu fi beneficiat de suficienta
atentie din partea celor ce sunt obligaţi sa-i asculte, indrume si sa le acorde ajutor in probleme personale
sau sociale comune . Consider ca prin legea liberului acces la informaţii de interes public putem aduce la
cunostinta concetatenilor drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de această comunitate, în care trăim şi
ne desfăşurăm diferite activităţi. Sper ca pe viitor, cetăţenii acestui mic oraş să transmită acolo unde
trebuie, acele mesaje de nemulţumire, s-au problemele cu care ne confruntăm, iar persoanele abilitate să
trateze cu respect şi diplomaţie conform legii cetăţenii acestui oraş.
Conform dispoziţiei din 11.07 2008 dată de către d-l. Primar al oraşului Pogoanele am căutat să duc
la îndeplinire următoarele atribuţii:
1. În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, viceprimarul are urmatoarele
atributii:
a) verifică în compartimentele de specialitate corecta înregistrare fiscală a
contribuţiilor, organul fiscal teritorial , sediul social principal, sediul secundar (alin.
4 lit. d);
b) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii
publice si de prestări de servicii publice si de utilitate publică de interes local (art.5
lit. a);
c) ia măsuri pentru prevenirea si după caz gestionarea situaţiilor de urgenţă (art.5
lit.b);
d) ia măsuri pentru organizarea executării si executarea în concret a activităţilor din
domenii prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. (a – d);

e) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii evidenţei statistice inspecţiei şi controlului
efectuat serviciilor publice de interes local, prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. (a – d)
precum şi a bunurilor din patrimonial public şi privat al unităţii administrative
teritoriale (art. 5 lit. d);
f) asigură realizarea lucrărilor si ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare Europeană în domeniul protecţiei
mediului si gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor (art.5 lit.h).
2. Îndeplineste si alte atribuţii stabilite de Primar sau Consiliul Local.
În perioada Ianuarie 2009 – Decembrie2009, în calitate de viceprimar al localităţii am urmărit
realizarea unor obiective care au fost puse în discuţia Consiliului Local în baza proiectelor de Hotărâre şi a
Expunerilor de motive, respectând cadrul legal:
• M-am implicat in a conduce, activităţile şi sarcinile ce mi-au fost trasate, în comisiile de
licitaţii şi recepţii.
• M-am implicat în coordonarea tuturor activităţilor din anumite birouri şi servicii care sunt
în subordinea mea, aşa cum se arată în organigramă.
• În unele momente am depăşit atribuţiile, oarecum limitate, încercand să menţin bunul mers
şi al celorlalte birouri, acordandu-le sprijin în diferite probleme pe care le-au întampinat şi
pe care aveau sarcina să le soluţioneze.
• Am acordat audienţe tuturor cetăţenilor ce sunt interesaţi de această comunitate, inclusiv pe
probleme personale, atat la birou cat şi pe teren, în timpul deplasărilor efectuate în oraşul
Pogoanele şi Căldărăşti.
• Am făcut propuneri, pe baza constatărilor, pentru diverse proiecte de hotărari şi dispoziţii,
propuneri care să conducă la o mai bună activitate în cadrul Primăriei şi în Consiliul Local
al orasului Pogoanele în condiţii optime,dar şi pentru soluţionarea unor probleme, ale
cetăţenilor din localitate.
In urma publicarii acestui raport de activitate invit persoanele interesate, care sunt de acord cu
cele inscrise dar mai ales pe cele care nu sunt de acord cu cele de mai sus, sa aiba „curajul” de a-si expune
punctul de vedere si atunci cand considera sa vina cu propuneri ferme . Precizez ca orice initiativa cu efecte
benefice va gasi in subsemnatul un sprijin real .

Viceprimar,
Dumitru Constantin

