CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂLTINOASA
JUDEŢUL SUCEAVA
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013
VICEPRIMAR: Tiron Irinel-Neculai
Subsemnatul Tiron Irinel-Neculai, am dobândit al treilea mandat de
viceprimar în luna iunie 2012, pe listele Partidului Democrat Liberal. Alegerea în
funcţia de viceprimar al comunei Păltinoasa a avut loc în cadrul şedinţei de
constituire a Consiliului local al comunei Păltinoasa din data de 27 iunie 2012.
Potrivit Dispoziţiei nr. 338 din 06.08.2012 emisă de Primarul comunei
Păltinoasa, îndeplinesc următoarele atribuţii:
- coordonez activitatea paznicilor şi a muncitorilor de la salubrizare;
- controlez igiena şi salubritatea localurilor publice cu sprijinul organelor de
specialitate;
- exercit controlul asupra activităţilor din locuri pentru distracţii şi iau
măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
- coordonez activitatea de inventariere şi administrare a bunurilor care
aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei;
- iau măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau
de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din
raza comunei precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor
pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
- asigur întreţinerea drumurilor publice din comună, implantarea semnelor
de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului pe drumurile comunale;
- coordonez Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, urmăresc
întocmirea Planurilor de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă;
- mă îngrijesc de ocrotirea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, de
buna întreţinere a mormintelor eroilor;
- urmăresc şi coordonez activitatea de prestare a unor activităţilor în folosul
comunităţii, conform prevederilor legale;
- răspund de buna gospodărire şi curăţenie a comunei, în conformitate cu
prevederile legale privind protecţia mediului;
- coordonez activitatea de protecţie a muncii;
- oficiez căsătorii în lipsa primarului sau secretarului comunei;
- înlocuiesc primarul comunei, în perioada când acesta lipseşte din unitate;
- îndeplinesc şi alte atribuţii delegate de primarul comunei sau de consiliul
local.
Încă de la preluarea acestui mandat, mi-am propus, ca principal mod de
abordare a problemelor cu care se confruntă comuna noastră, contactul nemijlocit

cu cetăţenii comunei, considerând că numai prin dialogul direct, bazat pe
corectitudine şi deschidere suntem în măsură să ne coordonăm eforturile pentru
bunăstarea comunei şi a cetăţenilor săi.
În ce mă priveşte, m-am străduit să fiu aproape de cetăţeni, la bine şi la
greu, anul 2013 nescutindu-ne, din păcate, de unele situaţii mai dificile. Dacă nu
ne-a stat în putere să le rezolvăm în totalitate, vreau să sper că, împreună, am
reuşit să le înţelegem, pentru a le putea depăşi în viitor.
Am reuşit să am pe tot parcursul anului 2013 o relaţie foarte bună cu
primarul comunei Păltinoasa – Carpiuc Dumitru Cristian, reuşind să facem
împreună o echipă activă care şi-a canalizat ofensiva doar pe progresul acestei
comune.
Relaţia mea cu Consiliul Local Păltinoasa fost bună, ţinând cont că în
sistemul administrativ românesc, viceprimarul este reprezentantul consiliului
local (organ colegial deliberativ cu rol legislativ) în instituţia primarului (organ
executiv). Mulţumesc tuturor colegilor mei consilieri, indiferent de apartenenţa
lor politică, pentru efortul depus în folosul comunităţii, în anul care tocmai s-a
încheiat.
Am participat la toate şedinţele consiliului local şi la şedinţele comisiei de
specialitate ale consiliului local, Comisia pentru învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie
copii, ca membru al comisiei.
Am participat la dezbaterea şi aprobarea celor 28 de hotărâri de consiliu,
adoptate în anul 2013.
Alături de Primarul comunei Păltinoasa, am contribuit la elaborarea şi
fundamentarea unor proiecte de hotărâri, după cum urmează;
- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013;
- proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2014;
- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social;
- proiectele de hotărâre care au vizat domeniul public şi privat al comunei.
Ne-am preocupat de finalizarea lucrărilor în cadrul Proiectului integrat
„Reţele de canalizare şi staţie de epurare în satele Păltinoasa şi Capu Codrului;
Extindere de reţea cu apă potabilă în satul Capu Codrului; Achiziţii de utilaje şi
echipamente pentru serviciul public de gospodărire comunală Păltinoasa;
Modernizare drumuri comunale neclasate în comuna Păltinoasa; Amenajare sală
muzeu tradiţii populare; Amenajare centru de consiliere a persoanelor victimelor
ale violenţei în familie”/ . Măsura 3.2.2.

Am avut în vedere permanent lucrările de igienizare a comunei, iar prin
Serviciul public de gospodărie comunală, am urmărit reabilitarea şi pietruirea
drumurilor comunale, deszăpezirea în timpul iernii.
Cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare, apţi de muncă, am desfăşurat activităţi
edilitar gospodăreşti, refacere şi întreţinere infrastructură, conform Programului
de lucrări aprobat de consiliul local.
S-au executat permanent lucrări de curăţare a albiei pâraielor din comună
cu risc de inundaţie pentru prevenirea unor situaţii în caz de ploi torenţiale.
Împreună cu funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
m-am implicat în rezolvarea cât mai grabnică şi eficientă a cererilor cetăţenilor
comunei, în special pentru acordarea de subvenţii în agricultură, ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, diverse ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, etc.
Am lucrat ca o adevărată echipă cu funcţionarii primăriei, pentru
întocmirea diverselor rapoarte, situaţii, statistici, solicitate de autorităţile
administraţiei publice judeţene şi serviciilor publice deconcentrate.
Pe parcursul anului 2013 au avut loc întâlniri cu cetăţeni ai comunei la care
am participat atât eu în calitate de viceprimar, dar şi primarul localităţii, întâlniri
în cadrul cărora s-au discutat probleme legate posibilitatea de asfaltare a unor
drumuri comunale, conştientizarea cetăţenilor privind colectarea selectivă a
deşeurilor menajere cât şi discuţii vizând consumul excesiv de apa potabilă de la
reţeaua publică de alimentare cu apă a comunei.
Consider că în anul 2013 după modul în care am lucrat în cadrul Primăriei
a fost un an cu realizări, proporţional cu fondurile disponibile în buget local.
În final consider că prin consultările şi colaborarea pe care am dezvoltat-o
cu domnul primar, consilierii locali şi funcţionarii primăriei şi nu în ultimul rând
cu cetăţenii, dar şi cu autorităţile de la nivel judeţean, am reuşit să închei
activitatea din anul 2013, cu rezultatele amintite mai sus.

VICEPRIMAR,
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