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ZUA ommmom LUNA ---- NUL 

Subsemnatul Pintilie Dănuţ, în conformitate cu dispozi ţiile art.5 1 alin.4 din Legea 

nr. 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare coroborate cu prevederile art.50 alin.3 din Legea nr.39312004 privind Statul 

aleşilor locali, având în vedere c ă  prin H.C.L. rir. 2/25.06.2016 am fost validat ca, consilier 

local în urma alegerilor locale din iunie 2016, iar prin H.C.L. nr. 5/25.06.2016 am fost validat 

în funcţia de Viceprimar, drept pentru care voi prezenta urm ătorul raport privind activitatea 

mea pentru perioada ianuarie - decembrie 2018. 

Încă  de la preluarea mandatului, mi-am propus ca principal mod de abordare a 

problemelor cu care se confruntă  municipalitatea noastră  să  se fac ă  prin contactul nemijlocit 

cu cetăţenii, considerând că  numai prin dialogul direct, bazat pe corectitudine si deschidere 

suntem în măsură  să  ne coordonăm eforturile pentru bunăstarea municipalităţii si a 

cetăţenilor săi. 

În anul ce a trecut, respectând prevederile Legii 2 1 5/200 1 i principiile dup ă  care 

m-am ghidat de la preluarea mandatului, am reuit s ă  am un contact direct cu cet ăţenii, să  fiu 

implicat direct în proiectele de dezvoltare a municipiului si să  gestionez într-un mod eficient 

atribuţiile pe care le-am primit prin lege sau ce mi-au fost delegate de Primarul Municipiului 

Tecuci. 

Intr-o administratie locala, comunicarea cu cetatenii orasului este absolut necesara, 

privind modul si eficienta rezolvarii problemelor publice, a actiunilor intreprinse pentru 

realizarea strategiilor,a modului de indeplinire a obiectivelor propuse in cadrul principalelor 

domenii de activitate. 
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Acţiunile întreprinse în aceast ă  perioadă  au vizat toate sectoarele de activitate din 

sfera administra ţiei locale respectiv: investi ţii de interes local, asistenţă  socială, educaţie, 

sănătate, cultură, ordine publică, situaţii de urgenţă, dezvoltare urbană, drumuri publice, 

servicii de utilitate publica local ă, etc. 

În calitatea de Viceprimar am coordonat activitatea Direc ţiei de Asistenţă  Socială  

Tecuci, a Serviciului Public Local pentru Eviden ţa Persoanelor Tecuci, am coordonat 

activitatea Biroului de Monitorizare a Situa ţiilor de Urgenţă, precum si activitatea societăţilor 

comerciale din subordinea U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Am monitorizat în teren, lucr ările de investiţii, derulate de U.A.T. Municipiul 

Tecuci, inclusiv de modernizare a str ăzilor din municipiul nostru, a activit ăţii societăţilor 

comerciale de interes public local, aceste societ ăţi având ca domeniu de activitate produc ţia 

i prestarea de servicii fman ţate de la bugetul local sau din venituri proprii. 

Am coordonat si monitorizat lucrări de întreţinere a unor zone care s ă  asigure aspectul 

estetic al oraului nostru precum si un climat favorabil vieţii si activităţii cotidiene a 

locuitorilor (refacere alei parc, amplasare fori ronduri rutiere, s ădire copaci, amplasarea de 

bănci pe arterele intens circulate pietonal ale municipiului, locuri de agrement, etc. ), precuni 

i activitatea de administrare a cimitirelor, lucr ări specifice de între ţinere si curăţenie a 

cimitirului, activitatea de colectare a gunoiului precum si cea de deszăpezire,etc. 

Fac parte din comisia de inventariere a bunurilor materiale si a valorilor băneti 

existente în patrimoniul U.A.T. Muriicipiul Tecuci, în comisia pentru avizarea adun ărilor 

publice, si alte comisii organizate la nivelul municipalit ăţii precum si în comisia de analizare 

a solicitărilor de locuinţe convenabile, sociale si A.N.L, acolo unde am pledat pentru 

acordarea de locuinţe tinerilor si persoanelor defavorizate, cu respectarea prevederilor legale. 

Această  perioadă  a cuprins si audienţele săptămânale, în cadrul c ărora am discutat cu 

cetăţenii, căutând soluţii legale pentru fiecare problemă  expusă  de acetia. 
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În calitate de consilier local, fac parte din Comisia nr. 1 - ,,Studii, prognoze 

economice-sociale, buget finan ţe, administrarea domeniului public si privat al municipiului 

şi deţin funcţia de membru a acestei comisii. 

Pe întreaga perioadă, am participat activ la toate sedintele comisiei de specialitate din 

care fac parte, acordând aviz favorabil celor 263 proiecte de hot ărâre care au fost ini ţiate de 

domnul Primar sau consilierii locali participând totodat ă  si la toate cele 30 de sedinte de plen 

(12 sedinte ordinare, 10 sedinte extraordinare si 8 sedinte de îndată), ale Consiliului local. 

Precizez faptul că, pentru fiecare şedinţă  de comisiei sau de plen a Consiliului Local 

Tecuci am luat la cunotinţă  de ordinea de zi, am studiat am ănunţit toate proiectele de 

hotărâre propuse, procesele-verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezb ătut problemele 

supuse avizării Comisiei de specialitate, solicitând în anumite situa ţii, explicaţii şi detalii de 

la factorii responsabili din cadrul Prim ăriei Municipiului Tecuci sau iniţiatorilor de proiecte 

de hotărâre. 

De asemenea m-am implicat în toate manifest ările culturale organizate de 

municipalitate, manifest ări care au avut ca scop p ăstrarea identităţii naţionale si zonale, 

manifestări socio-culturale, astfel: Ziva Unirii Principatelor Române, Ziva Eroilor, Ziva 

orau1ui, Ziva Naţională  a României, etc. 

Consider că  am făcut tot ce era posibil pentru a cunoate toate aspectele activit ăţii 

administraţiei publice, precum si opiniile, preocupările si interesele societ ăţii civile, am 

participat la dezbaterile din comisii, la consult ări pe marginea proiectelor de hot ărâri 

importante, diverse evenimente publice, în desf ă urarea cărora prezenţa mea a fost necesară  
si am răspuns alături de ceilalţi membri, la toate peti ţiile adresate comisiei din care fac 

parte. 

Am avut o preocupare permanent ă  pentru promovarea imaginii localităţii noastre, 

implicându-mă  în găsirea de surse si solu ţii pentru proiecte de dezvoltare urban ă . 

Raportul prezentat, este o parte a activit ăţii pe care am desfă urat-o în anul 2018, în 

calitate de reprezentant al comunit ăţii tecucene. 
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Este o onoare deosebită  pentru mine să  duc la indeplinire acest mandat onorant in 

cadrul administraţiei tecucene iar "in calitatea mea de viceprimar am urm ărit, din prima zi de 

mandat, cre şterea prestigiului instituţiei din care fac parte, la instituirea unui dialog 

permanent cu celelalte instituţii din administraţia locală, cu mediul de afaceri cât i cu 

cetăţenii Municipiului Tecuci. 

Precizez c ă, activitatea mea s-a desfăşurat in spiritul legii i în serviciul colectivit ăţii 

locale ş  de asemenea consider c ă  mi-am realizat toate atribu ţiile ce-mi revin in calitate de 

Viceprimar. 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI TECUCI, 

DĂNUT PINTILIE 


