
RAPORTUL DE ACTIVITATE 
AL VICEPRIMARULUI 

În contextul orientării administraţiei către o transparenţă totală a activităţii pe 

care o desfăşoară în interesul cetăţenilor, atât raportul primarului , cât şi cel al 

viceprimarului reprezintă unul dintre principalele instrumente de informare referitor la 

modul în care au fost folosiţi banii publici. 

Activitatea viceprimarului se desfăşoară având la bază atribuţiile stabilite prin 

dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi comp l etările ulterioare, a celorlalte acte normative în vigoare, precum şi 

atribuţiile date de către Primar. 

În anul 2020, acţiunile intreprinse au vizat toate sectoarele de activitate din 

sfera administraţiilor locale, respectiv investiţii de interes local, asistenţă socială, 

educaţie , sănătate, cu ltură, tineret, sport, ordine publică, situaţii de urgenţă , protecţia 

şi refacerea mediului , dezvoltare urbană , evidenţa populaţiei , poduri şi drumuri publice, 

servicii de utilitate publică, activităţi de administraţie social-comunitară. Pe lângă 

exercitarea atribuţiilor conferite direct de către domnul Primar, de coordonare a unor 

structuri organizatorice, m-am implicat în activităţile şi proiectele iniţiate, precum şi în 

relaţiile cu cetăţenii , care ne-au sesizat nevoile comunităţii sau care au venit cu 

propuneri constructive. 

În calitate de consilier local , am participat activ la toate şedinţele comisiei de 

specialitate din care fac parte, acordând aviz favorabil proiectelor de hotărâre care au 

fost iniţiate de către dl. Primar, participând totodată şi la cele 12 de şedinţe de plen ale 

Consiliului local. Tot în această perioadă am discutat în cadrul audienţelor 

săptămânale cu cetăţenii orasului, căutând o rezolvare pentru fiecare problemă 
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expusă, încercând de fiecare dată să menţin prestigiul instituţiei şi încrederea acordată 

de cetăţeni. 

În perioada analizată , zilnic s-a urmarit activitatea la sectorul măturat străzi, 

zone verzi şi a persoanelor beneficiare la Legea nr. 416/2001 a venitului minim 

garantat, toate acţiunile întreprinse de aceşti salariaţi fiind de curăţenie, ecologizare, 

înfrumuseţare , în funcţie de specificul activităţii şi al anotimpului. 

Numărul de audienţe nu poate fi cuantificat, întrucât discuţiile cu cetăţenii au 

fost numeroase, zilnice, chiar şi în zilele nelucrătoare , iar problematica abordată de 

aceştia nu poate fi menţionată în detaliu , fiind diversificată , principalele aspecte 

abordate au fost: amenajarea şi întreţinerea căilor de acces, păstrarea curăţeniei, 

executarea de lucrări pentru scurgea apelor pluviale (traversări podeţe) , solicitări 

privind respectarea ordinii şi liniştii publice, colaborarea cu cetăţenii pentru rezolvarea 

petiţiilor privind buna vecinătate , aspecte legate de cazurile sociale, cereri de 

cunoaştere în teren a situaţiei unor familii şi rezolvarea lor, sesizări privind activitatea 

în şcoli , propuneri din partea cetăţenilor privind îmbunătăţirea ei, precum şi solicitări 

pentru ajutoare de urgenţă şi sociale. 

În decursul anului 2020, în calitate de ofiţer de stare civilă delegat, am oficiat 

un număr de 4 căsătorii. De asemenea, s-au aplicat 9 amenzi în valoare de 9.000 lei 

privind domeniul public. 

În această perioadă, m-am implicat activ în derularea obiectivelor de investiţii, 

după cum urmează: 

~ Reabilitare Cămin Cultural Păscoaia , sat Păscoaia , or. Brezoi, jud. Vâlcea; 

~ Lucrări de reparaţii şi extindere CIMITIR situat în oraş Brezoi, judeţul Vâlcea, 

realizat 100 %; 

~ Lucrări de amenajare spaţii verzi (3126 mp) oraş Brezoi, judeţul Vâlcea -realizat 

100%; 

~ Lucrări de reparaţii sarpantă şi învelitoare la Blocul de locuinţe 13/2 situat în 

orasul Brezoi, judeţul Vâlcea- realizat 100 %; 

~ Lucrări de desfacere, reparaţi i şi montare acoperiş la obiectivul de investiţii 

"Reabilitarea, modernizarea şi dotarea CASEI DE CULTURĂ" , din oras Brezoi, judeţul 

Vâlcea- realizat 100 %. 
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);;> Lucrări de reparaţii sarpantă şi învelitoare la Blocul de locuinţe 12/2 situat în 

orasul în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea- f inalizat în 2020. 

);;> Lucrari de amenajare SPATII DE JOACA în punctul Parc Central din oraş 

Brezoi , judeţul Vâlcea- finalizat în 2020; 

);;> Lucrări de reabilitare CĂMIN CULTURAL CĂLINEŞTI , situat în Sat Calinesti, 

oraş Brezoi, Judetul Vâlcea -finalizat în 2020. 

De asemenea vă fac cunoscute Proiecte aflate în implementare în anul 2020: 

1. "MOBILITATE URBANA DURABILA" 1 M.U.D. - Cod SMIS 122064, 

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020), Axa 

Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon; 

Prioritatea de Investiti 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid 

carbon pentru toate tipurile de teritorii , în special pentru zonele urbane, inclusiv 

promovarea mobilitătii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare 

relevante pentru atenuare; contract de finanţare nerambursabilă înregistrat sub 

Nr.4793/27.09.2019. 

S-a întocmit documentaţia de achizitie lucrări, respectiv: 

-Lot 1 -"Amenajare Piste pentru Biciclete"; 

-Lot 2 -"Construire Auto baza si construire Statie de Autobuz" 

2. "Îmbunătaţirea infrastructurii educaţionale si reabilitare spaţiu urban" 

finantat prin POR AXA 13 - Cod SMIS 126304- a fost semnat contractul de 

finanţare nr.6398/03.12.2020. 

3. S-a implementat plata prin ghiseul.ro precum si DRPCIV. 

Vă fac cunoscute şi Proiectele depuse în anul 2020: 

1. Proiectui"Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în 

oraşul Brezoi , judetul Valcea" se afla in etapa de evaluare, a fost depusă cerere de 

finantare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM 2014-

2020), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei 

electrice si gazelor naturale; Obiectiv Specific 8.2 Creşterea gradului de 

interconectare a Sistemului Naţional de transport a gazelor natural cu alte state 

vecine- Cod SMIS143862; 

2. Proiectui"Îmbunătătirea infrastructurii T IC a scolilor din orasul Brezoi" 
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care a fost admis si se afla in etapa de evaluare a fost depusă cerere de finantare 

prin Programul Operaţional Competitivitate (POC), Actiunea 233 apel 2; Axa 

Prioritara -Tehnologia Informatiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitala 

competitive. 

3. Proiectui"Îmbunătaţirea calităţii vieţii în orasul Brezoi prin înfiinţarea unui 

centru multifuncţional pentru tineret si prin amenajarea spaţiilor urbane" care a fost 

admis, a fost depusă cerere de finantare prin POR AXA 13; 

Menţionez că tot în anul 2020 au fost depuse la Compania Nationala de 

Investiţi i (C.N.I.) documentaţii pentru următoarele proiecte de investitii: 

1."REABILITARE DISPENSAR din Orasul Brezoi, Judetul Vâlcea" ' documentatie 

care a fost si acceptata, respectiv a fost introdusa pe Lista sinteza a 

subprogramului "Unitati Sanitare" aprobata pnn Ordinul MLPDA 

nr.3739/03.09.2020. 

2. "REABILITARE Şcoala Generala cu clasele V-VII I din Oras Brezoi , Judetul 

Valcea" documentatie care a fost si acceptata, respectiv a fost introdusa pe Lista 

sinteza a subprogramului "Unitati şi institutii de învăţământ de stat " aprobata prin 

Ordinul MLPDA nr.4004/27 .1 0.2020. 

Prezentul raport reprezintă bilanţul activităţii desfăşurate în perioada anului 

2020, dorind să precizez că rezultatele aparţin întregii echipe, iar pe viitor sper ca 

rezultatele să îşi păstreze acest trend ascendent, astfel încât ele să fie nu doar statistic 

notabile, ci ca întreaga noastră activitate să răspundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor 

oraşului Brezoi. 

ÎNTOCMIT, 

VICEPRIMAR, 

BUSU ADRIAN . 
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