ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞ SOVATA
Nr. 3024/28.03.2010

RAPORTUL ANUAL AL VICEPRIMARULUI ORAŞULUI SOVATA
PE ANUL 2010
Raportul anual al viceprimarului este o obligaţie legală, dar şi o
datorie morală prin care se aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea
desfăşurată de către admininistraţia publică locală.
În anul 2010, activitatea viceprimarului s-a desfăşurat având la
bază atribuţiile stabilite prin dispoziţiile Legii

nr.215/2001, privind

administraţia publică locală, republicată şi modificată, precum şi a
celorlalte acte normative în vigoare.
În urma alegerilor locale din iunie 2008 am devenit viceprimar al
oraşului Sovata, ales în condiţiile Legii Administraţiei Publice Locale,
având drept responsabilităţi delegate prin dispoziţia Primarului Oraşului
Sovata, următoarele domenii:
1. Compartimentul

de

Urbanism

şi

amenajare

a

teritoriului,

protecţia mediului;
2. Serviciul de Administrare a Domeniului Public;
3. Biroul Impozite şi Taxe, Urmărire, Executare Silită, Autorizări şi
Control al Activităţi Economice;
4. Compartimentul Administrativ, Autorizare, Monitorizare şi Control
al Activităţilor de Transport;
5. Biroul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură;
6. Compartimentul de Concesionări, Închirieri, Vânzări;
7. Evidenţa Domeniului Public şi Privat;
8. Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari;
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9. Administrarea Bazelor Sportive;
10. Serviciul Administrării Drumurilor şi Străzilor;
11. Administrarea Pieţelor;
12. Administrarea Cimitirelor şi a Casei Funerare;
13. Secţia de Amenajare şi Întreţinere a Zonelor Verzi;
14. Centrul Cultural;
15. Administrarea Creşei;
16. Poliţia Comunitară;
17. Secţia de Salubritate Stradală;
18. Secţia de Întreţinere a Drumurilor şi Străzilor.

În cursul anului 2010, am desfăşurat următoarele activităţi:
 Am coordonat activităţile Compartimentului de urbanism,
amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
 Am organizat evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi
am pus la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale
rezultatele acestor evidenţe;
 Am supervizat activitatea Biroului comunitar pentru cadastru şi
agricultură, iar în calitate de membru al Comisiei locale pentru
aplicarea legii fondului funciar am participat la şedinţele şi
întrunirile acesteia;
 Am supervizat activitatea Biroului impozite, taxe, urmărire şi
executare silită;
 Am colaborat cu Compartimentul investiţii şi licitaţii;
 Am coordonat activitatea Serviciului de gospodărie comunală şi
secţiile aferente acestuia:
- Secţia de drumuri şi trotuare;
- Secţia de sere şi spaţii verzi;
- Secţia de salubritate stradală;
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 Am exercitat controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe,
oboare, locuri şi parcuri de distracţii, şi am dispus luarea măsurilor
necesare pentru buna funcţionare a acestora;
 Am coordonat activităţile Biroului cultural-sportiv;
 Am îndrumat şi supravegheat activitatea gardienilor publici
conform angajamentelor contractuale;
 Am exercitat atribuţiile de ofiţer de stare civilă;
 Fiind

membru

delegat

la

ASOCIAŢIA

DE

DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ ECOLECT MUREŞ, am participat la şedinţele
ordinare şi extraordinare ale acesteia;
 Am participat la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului
Local, iniţiind un număr de 21de Hotărâri , după cum urmează:
Hotărârea

Nr.2/28.01.2010

–

privind

reactualizarea

statutului

Oraşului Sovata;
Hotărârea Nr.3/28.01.2010 – privind reactualizarea regulamentului
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului
Oraşului Sovata;
Hotărârea Nr.4/28.01.2010 – privind aprobarea documentaţiei
tehnice a parcărilor de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului
Sovata;
Hotărârea Nr.5/28.01.2010 – cu privire la modificarea Hotărârii
Nr.55/30.09.2009 (aprobarea unificării terenului intravilan);
Hotărârea Nr.8/25.02.2010 – privind aprobarea modificării

HCL

Nr.73/2009 privind încadrarea terenurilor pe zone în intravilanul şi
extravilanul Oraşului Sovata;
Hotărârea Nr.11/11.03.2010 – privind aprobarea modificării HCL
Nr.10/31.07.2008 cu privire la aprobarea listei cuprinzând spaţiile
medicale ce urmază a fi vândute;
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Hotărârea Nr. 27/03.06.2010 – privind prelungirea valabilităţii
Planului Urbanistic General al Oraşului Sovata;
Hotărârea Nr.28/03.06.2010 – privind aprobarea modului de
delegare, a Caietului de sarcini şi a Regulamentului pentru delegarea
serviciilor publice de administrare a parcărilor;
Hotărârea Nr.29/03.06.2010 – privind aprobarea Caietului de sarcini
pentru licitaţia cu strigare a meselor şi gheretelor pentru comercializarea
produselor în piaţa din Sovata Băi;
Hotărârea Nr.32/30.06.2010 – privind aprobarea Caietului de sarcini
şi a Regulamentului pentru organizarea serviciului public de transport în
regim de taxi;
Hotărârea Nr.33/30.06.2010 – privind aprobarea Caietului de sarcini
şi a Regulamentului pentru organizarea transportului public local de
persoane;
Hotărârea Nr.41/30.07.2010 – privind modificarea HCL Nr.17/2010
privind aprobarea nomenclatorului stradal;
Hotărârea Nr.42/A/30.07.2010 – privind numirea comisiei de
evaluare privind licitaţia „Delegarea gestiunii serviciului transport public
local de persoane”;
Hotărârea

Nr.45/23.09.2010

–

privind

aprobarea

contractării

serviciului public de transport local de persoane;
Hotărârea Nr.46/23.09.2010 – privind modificarea art.9 alin.1 din
HCL Nr.69/2009 privind circulaţia rutieră;
Hotărârea Nr.47/23.09.2010 – privind aprobarea documentaţiei
referitoare la proiectul de stemă al Oraşului Sovata;
Hotărârea Nr.48/23.09.2010 – privind aprobarea recitifcării CF-ului
nr.4006;
Hotărârea Nr.52/26.10.2010 – privind aprobarea achiziţionării unui
teren în vederea construirii unui deznisipător;
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Hotărârea Nr.54/26.10.2010 – privind aprobarea acceptării donaţiei
a şase corpuri de iluminat cu LED;
Hotărârea Nr.60/30.11.2010 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2011;
Hotărârea Nr.61/30.11.2010 – privind modificarea art.24 şi 25, anexa
7 A şi 7 B din HCL nr.69/2009;
 Am coordonat întrunirile Comisiei de Urbanism şi amenajare a
Teritoriului, având calitatea de Preşedinte al acestei Comisii;
 Am acordat, săptămânal, audienţe cetăţenilor.

VICEPRIMAR,
HEGYI MIHALY
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