RAPORT ANUAL
de activitate a viceprimarului comunei Ususau, judetul Arad
Anul 2016

Doamna si domnilor consilieri
In vederea asigurarii unei totale transparente institutionale si pentru indeplinirea atributiilor
stabilite de Legea 215/2001 a administratiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare si
de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de interes public va supun atentiei Raportul
anual de activitate a viceprimarului comunei Ususau, judetul Arad, pentru anul 2016, care poate fi
consultat de toti cetatenii interesati.
Ca viceprimar al comunei Ususau indeplinesc prin delegare atributii in urmatoarele domenii :
1. in domeniul protectiei mediului, salubritate ;
2. paza si ordinea in comuna ;
3. unele masuri de administrare a patrimoniului;
4. Achizitii publice.
Deasemenea fac parte din Comisia 2: Comisia pentru Agricultura, achizitii economicofinanciare, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei,
servicii si comert .
Am participat la toate sedintele Consiliului Local al comunei Ususau din anul 2016 si am
participat deasemeni la elaborarea proiectelor de hotarare puse in dezbaterea acestor sedinte.
In calitate de membru al Comisiei pentru Agricultura, achizitii economico-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei, servicii si
comert am luat parte la sedintele de comisie, am fost pe teren la masuratori impreuna cu inginerii
topometristi.
Am sustinut Proiectele de hotarari initiate de primar asi am votat in favoarea acestora, fiind
vorba de proiecte importante pentru comuna noastra.
In domeniul protectiei mediului si a salubritatii in comuna sunt persoana din cadrul primariei
care tine evidenta participarii la activitati obstesti a persoanelor apte de munca si care beneficiaza de
prevederile Legii 416/2001 cu privire la venitul minim garantat. La inceputul anului 2016 in evidenta
primariei erau 33 de persoane beneficiare de ajutor social Legea 416/2001, iar in lina decembrie 2016
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avem in evidenta un numar de 41 beneficiari de ajutor socialin plata, acestia fiind repartizati pe
anumite sectoare din comuna la curatenie si salubrizare sau alte lucrari.
In prim plan am avut intretinerea si reabilitarea scolilor si gradinitelor din comuna pina la
inceperea anului scolar, prin care am realizat igienizarea si curatenia tuturor scolilor si gradinitelor de
pe raza comunei prin forte proprii.
In ceea ce priveste paza si ordinea publica din comuna in colaboram cu politia locala si pot
spune ca nu am avut evenimente deosebite in 2016.
Am avut numeroase intalniri cu cetatenii acsultand problemele acestora, probleme privind buna
gospodarire a comunei.
Desigur ca si in activitatea mea de viceprimar mai este loc de mai bine, o sa fiu in calitate de
consilier local si viceprimar in continuare la dispozitia cetatenilor din comuna Ususau si sunt sigur ca
impreuna cu domnul primar si Consiliul Local vom putea asigura conditiile de viata cele mai bune
pentru cetatenii comunei Ususau.
Consider ca la ora actuala, ca in cursul anului 2016, comuna Ususau a cunoscut o crestere a
dezvoltarii, iar acest lucru se datoreaza in mare parte conducerii comunei si colaborarii consilierilor
locali, ceea ce duce la un climat constructiv in cadrul sedintelor de lucru, lucru deosebit de important
pentru noi, cei care suntem alesi de catre cetateni.

USUSAU,
31.01.2017

VICEPRIMAR,
VASIESCU IONEL
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