
Raport anual de activitate al viceprimarului Comunei
Dobrin

pe anul 2018

Raportul anual al viceprimarului este 0 obligatie legala prevazuta de art. 51 alin

(4) din Legea nr 215/2001, legea administratiei publice locale, dar ?i 0 datorie rnorala

prin care se aduce la cunostinta cetatenilor activitatea desfasurata de catre

adrninistratia public locala.

In urma alegerilor locale am fost ales ca viceprimar al comunei Dobrin in baza

Hotararii Consiliului local Dobrin nr. 23 din 24.06.2016, avand al treilea mandate, In

conditiile legii administratiei publice locale. Conform atributiilor care i-au revenit prin

lege ?i cele delegate de primar a urmarit dezvoltarea economoca ?i sociala a comunei

Dobrin.

Principalele atributii ale viceprimarului:

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

-Protectia mediului

-Neutralizarea deseurilor de origine anirnala

-lnvestitii si achizltii publice

-alte activitati curente

legea 50.

Am coordonat activitatea compartimentului de urbanism, in ceea ce priveste

eliberarea certificatelor de urbanism, de construire ?i de prelungire a acestora. In
cursul anului 2018 s-a eliberat 14. certificate de urbanism, 16. Autorizatii de

construire. Se observe 0 tendinta de crestere de construirea a noilor locuinte.



Protectia mediului

. Actiuni de curatenie In toate satele apartinatoare comunei Dobrin

Am urrnarit modul de colectare a deseurilor menajere de catre firma Brathner.

Am intocmit rapoarte la garda de mediu.

Neutralizarea deseurilor de origine animla: In anul 2018 nu am avut

cazuritrnortaciuni, decese in randul animalelor)

Investitii si achiztii publice-

Am Intocmit planul de achizitii publice

Tn cursul anului 2018 s-au derulat 8 proiecte:

-3 proiecte pe fonduri Europene, finalizate prin PNDR

-3 proiecte pe fonduri guvernamentale, finalizate prin PNDR

-2 proiecte din buget local

Proiectele pe fonduri Europene:

-M.7.6. Modernizarea si adoptarea carninelor cultural din comuna Dobrin In valoare de

435.000E

-Doba-lucrari executate -90%

-Verveghiu lucrari executate -90%

-Sincraiu Silvaniei-Ia licitatille din anul trecut nu s-a prezentat nici un ofertant. Se

lucreaza la pregatirea documentatiei pentru 0 noua licitatie ~i reglementarea

fondurilor economisite la cele doua camine

-M.7.2. Modernizarea infrastructurii de drumuri in comunele Criseni, Dobrin, Salatig si

Mirsid. Proiect In valoare de 4.000.000E avand 0 lungime de peste de 50 km in 14

localitati. S-a facut licitatia pentru atribuirea lucrarilor dar nu s-a prezentat nici un

ofertant, s-a elaborate proiectul tehnic. Tn prezent se tucreaza la modificarea PT



redimensionare partial din latime si lungime si pregatirea docurnentatiei pentru 0

noua licitatie.

-M7.2.Gal Tovishat. In anul 2018 s-a depus docurnentatie pentru construire sala de

ceremonii funerare, in localitatea Dobrin, comuna Dobrin (capelalin valoare de

56.700E. S-a semnat contractual de finantare. In present se lucreaza la elaborarea PT

Proiecte pe fonduri guvernamentale: finantarile prin PNDL

-Extindere retea de alimentare cu apa potabila si canalizare in retele apartinatoare

comunei Dobrin. Proiect in valoare de 4.900.000Iei. In prezent se lucreaza, lucrar:

executate in 40%

-Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolii gimnaziale nr. 1. Dobrin. Proiectlin

valoare de 780.884 lei. Reabilitarea , modernizarea si dotarea scolii primare Doba.

Proiect In valoare de 858.982 lei. S-a facut licitatie pentru atribuirea lucrarii nu s-a

prezentat nici un ofertant. Datorita faptului ca majoritatea proiectelor castigate au

avut preturi de referinta 2016 firmele de constructii nu I~i mai permit sa efectueze

lucrarile trecute in caietul de sarcini. In prezent se lucreaza la modificarea caietului de

sarcini pregatirea docurnentatiei pentru 0 noua licitatie.

Proiecte din buget local: Construit Capels mortuara In localitatea Doba. Proiect In

valoare de 200.000 lei,

iucrar! executate in 60%, se va finaliza in cursul anului.

lnfiintarea retelei de gaz metan In comunele Dobrin, Salatig, in cadrul Adi Valea

Salajului . In prezent se lucreaza la elabolare SF.

Alte actlvitatl:

-Cadastrarea terenurilor extravilane

-Activitati cultural educative Verveghiu

Consider ccl prin activitatea desfasurata am incercat sa fiu un sprijin ~i un suport

de nadejde pentru primarul comunei In toate actiunile ~i proiectele pe care ni Ie-am

propus, sa-rni aduc aportul atat In rezolvarea problemelor ridivate de cetateni ~i



nevoile comunei , cat ?i In ce priveste dezvoltarea localitatii noastre, ?i a inbunatatirf
relatiei dintre primarie ?i cetateni.

In incheiere vreau sa va rnultumesc tuturor consilierilor care indiferent de
culoarea politics au adoptata 0 atitudine pozitiva, responsabila ?i constructive fata de
proiecte, propunerile ?i lnitlativele promovate personal sau cu conducerea Prirnariei.

Va rnultumescl
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