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Raport privind activitatea viceprimarului comunei Șaru Dornei, 

Crăcană Liviu-Ilie 

în perioada ianuarie – decembrie 2021

Activitatea  viceprimarului  se  desfășoară  având  la  bază  atribuțiile  stabilite  prin

prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările

ulterioare și ale Legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informații de interes public.

Anul 2021 a fost un an dificil, marcat de aceeași luptă grea cu pandemia de COVID-19

care și-a pus amprenta atât pe viețile noastre, cât și pe activitatea administrativă a comunei

Șaru Dornei.  Regulile  sanitare  impuse au limitat  accesul  cetățenilor  în incinta  instituțiilor

publice, dar chiar și așa am găsit soluții pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor.  

Principala  modalitate  de  lucru  folosită  a  fost  deplasarea  în  teren,  în  comunitate,

discuțiile  cu  cetățenii,  nu  numai  la  solicitarea  acestora,  ci  și  pentru  cunoașterea  de  către

Primărie a problemelor care-i preocupă.

Principalele probleme pe marginea cărora s-a discutat în cadrul acestor întâlniri au fost

legate de reabilitarea drumurilor, de aducțiunea de apă și canalizare, îmbunătățirea condițiilor

din unele unități de invățământ, rezolvarea unor cazuri sociale precum și îmbunătățirea stării

de curățenie a comunei . 

Împreună cu funcționarii din cadrul primăriei m-am implicat în rezolvarea cererilor

cetățenilor comunei pentru acordarea de subvenții în agricultură, ajutoare pentru încălzirea

locuinței, ajutoare alimentare și de igienă din partea Uniunii Europene.

Am lucrat  împreună  cu  funcționarii  publici  din  cadrul  primăriei  pentru  întocmirea

diverselor rapoarte, situații, statistici, solicitate de autoritățile Administrației Publice Județene

și serviciile publice deconcentrate.

Problema  gunoaielor  menajere  a  fost  rezolvată  prin  implementarea instrumentul

economic  «plăteşte  pentru  cât  arunci»,  care  este  o  inițiativă  adoptată  la  nivel  național  cu



scopul de a determina populația să colecteze selectiv deșeurile, astfel încât România să se

încadreze în obligațiile care și le-a asumat în fața Uniunii Europene.

Cantitatea deșeurilor colectate în anul 2021:

- 58.612 kg. - selectiv,  în baza  Contractului  de prestări  servicii  privind colectarea
selectivă a deșeurilor, încheiat cu SC HOUSE HOLDER SRL;

-  218.360 kg. - în amestec, în baza Contractului de delegare prin concesiune pentru
activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor
similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate
separat,  fără  a  aduce  atingere  fluxului  de  deșeuri  de  echipamente  electrice,  baterii  și
acumulatori, încheiat cu SC GOSPODĂRIRE ORĂȘENEASCĂ SA

Tot  în  această  perioadă  am  adus  la  cunoștință  cetățenilor  comunei  Șaru  Dornei

obligativitatea  pe  care  o  au  în  ceea  ce  privește  curățarea  zonei  din dreptul  proprietății,

deoarece  buna  gospodărire,  păstrarea  curăteniei,  respectarea  strictă  a  normelor  de  igienă,

respectarea ordinii publice, înfrumusetarea comunei reprezintă o obligatie a tuturor. 

În domeniul  gospodăriei  și  înfrumusețării  comunei,  am urmărit  permanent  să asigur  o

stare cât mai corespunzătoare a curățeniei  pe axul drumului DJ 174 și 174F care străbate

comuna de la est la vest pe o distanță de 31 km. 

Am planificat  lucrările  efectuate  de beneficiarii  Legii  416/2001 privind venitul  minim

garantat, republicată. Am întocmit pontaje, am coordonat și urmărit lucrările efectuate.

De  asemenea  am supravegherat executarea  obligației  de  prestare  a  unei  munci

neremunerate  în  folosul  comunități,  am  eliberat  adeverințe  și  am  completat  formularele

privind evidența orelor de muncă neremunerată în folosul comunității.

Am coordonat  Serviciul  Voluntar  pentru Situații  de Urgență și  am urmărit  întocmirea

planurilor de apărare împotriva situațiilor de urgență.

Am îndeplinit atribuțiile primarului pe perioada concediului de odihnă  sau când nu a fost

prezent în localitate.

Având dublă calitate și anume aceea de viceprimar și de consilier local voi prezenta pe

scurt  și  activitatea  desfășurată  în  această  calitate.  Astfel,  am participat  la  toate  ședințele

ordinare și extraordinare la care am fost convocat în cursul anului 2021 precum și la ședințele

comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,  administrarea

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,



turism, servicii şi comerţ, din care fac parte, participând la discuții și la avizarea proiectelor de

hotărâre.

De asemenea am urmărit  ca prin toate demersurile  mele să întrețin o atmosferă de

lucru constructivă în cadrul Consiliului Local și cu primarul comunei, pentru a găsi cele mai

bune soluții la problemele cu care se confruntă comunitatea.

În  încheiere,  consider  că  am  avut  o  bună  colaborare  cu  dl.  primar  Ioan  Cătălin

Iordache, cu angajații primăriei,  cu consilierii și nu în ultimul rând cu cetățenii comunei a

căror interese am încercat să le rezolv.

Viceprimar,

Crăcană Liviu-Ilie


