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 Conform prevederilor art. 51, alin. 3 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, 

republicată, modificată și completată, viceprimarul are obligația de a depune raportul de activitate  

privind activitatea anului precedent, în acest caz anul 2018 și   având în vedere Dispozița primarului 

nr.317/07.07.2016 privind delegarea atribuțiilor, depun  următorul raport: 

 Acțiunile care au fost întreprinse în anul 2018 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera 

administrației locale, respectiv investiții de interes local, asistență socială, educație, sănătate, cultură, 

tineret, sport, ordine publică, situații de urgență, protecția și refacerea mediului, dezvoltare urbană, 

evidența populației, drumuri publice, servicii de utilitate publică, activitați de administrație social-

comunitară.  

 Informez cu acest prilej că activitatea pe care am desfășurat-o în perioada raportată, realizările 

pe care le-am avut, sunt în strânsă legătură cu activitatea colegilor, cu activitatea echipei Primăriei 

Huedin. 

 În calitate de consilier local, am participat  la  ședintele comisiei de specialitate economico-

financiare din care fac parte, acordând aviz favorabil sau nefavorabil  proiectelor de hotărâre care au 

fost inițiate, participând totodată și la cele 12 ședințe ordinare și 7 ședințe extraordinare (din totalul de 

10) ale Consiliului local.  

Tot în această perioadă am acționat la atragerea de fonduri nerambursabile ținând o legatură 

permanentă cu  Consiliul Județean Cluj.  

 Fiind subordonată direct primarului și fiind înlocuitorul de drept, în lipsa dânsului preiau 

atribuțiile, verific și contrasemnez toate documentele care  îmi sunt prezentate de compartimente. 

 De asemenea m-am implicat în  manifestările organizate de Primărie și Consiliul local, 

manifestări care au ca scop păstrarea identității naționale și zonale, manifestări socio-culturale și 

sportive, astfel: Ziua Unirii, 15 Martie, Ziua Eroilor, Zilele orașului, Festivalul portului popular din 

zona Călății, Ziua Pensionarilor, Ziua Națională a României. 

 În anul 2018 am discutat în cadrul audiențelor săptămânale și nu numai, cu un număr 

aproximativ de 400 cetățeni ai orașului, căutând o rezolvare pentru fiecare problemă expusă, încercând 

de fiecare dată să mențin prestigiul instituției și încrederea acordată de cetățeni, având ca principale 

teme de abordare domeniul tehnic, urbanism și amenajarea teritoriului, poliţia locală, parcări, locuinţe 

sociale etc. 

Am participat la dezbateri privind amenajarea spaţiilor verzi, parcărilor, infrastructură rutieră. 

 În calitate de ofiţer de stare civilă, am oficiat la cerere căsătoriile în limba maghiară. 

 Am participat la cursul festiv al claselor de a VIII-a la Liceul Tehnologic “Vlădeasa”, la 

serbarea de Crăciun și de sfârșit de an și la Festivalul Amigong, înmânarea premiilor de excelență în 

cadrul Clubului  copiilor. 

 Am contribuit la organizarea zilelor orașului, am primit reprezentanții localităților înfrățite 

organizând programul  și însoțirea lor pe perioada vizitei. 

 În domeniul situațiilor de urgență am acționat pe teren împreună cu inspectorul de specialitate 

în toate cazurile :inundații, vijelii, incendii – acționând și la repararea pagubelor. 



 În domeniul protecției sociale, am avut în vedere ca beneficiarii de ajutor social conform Legii 

nr.416/2001 să fie dirijați prioritar către salubrizare și acțiuni gospodărești pe domeniul public (măturat 

puncte de colectare, curățat cimitir, întreținerea albiei râurilor,etc.). S-a amenajat Centrul de adăpost 

împotriva violențelor în familie pe str.Budai Nagy Antal. 

 În legătură cu protecția și refacerea mediului am acționat încercând să depistăm pe cei care 

aruncă deșeuri pe spațiu public, am organizat mai multe acțiuni de curățenie cu beneficiarii de ajutor 

social și ne-am implicat activ în programul Let's do it,Romania! Am achiziționat 150 bucăț coșuri de 

gunoi stradale pe care le-am montat în oraș, inclusiv în localitatea componentă Bicalatu. Se menține o 

stare de dezinteres în legătură cu curățenia atât la persoanele fizice, cât și la cele juridice și în jurul 

blocurilor. Am trimis adrese de atenționare și notificări în acest sens în vederea înbunătățirii situației, 

am organizat acțiuni pentru adunarea crengilor în urma toaletării pomilor din oraș. 

 M-am implicat pentru schimbarea ușii și repararea intrării la policlinică, amplasarea 

jardinierelor cu flori în zona centrală. 

 La întâlnire cu Fundația Cezar am încercat să găsim soluții pentru  cîinii fără stăpân, ținând 

legătura prin Poliția locală, dar problema este nerezolvată momentan. 

 Am participat la ședințele comisiei de aplicare a Legilor de fond funciar și ședințețe Grupului 

de acțiune locala Napoca – Porolissum. 

 În cazul situațiilor de urgență (viituri, inundații, foc) am avut o colaborare foarte bună cu 

Inspectoratul situațiilor de urgență (pompierii), cu Poliția națională  și Compania de apă, fiind prezentă  

în locurile cu dificultăți și luând măsurile necesare. 

 Am avut aport important la proiectele și proiectele de hotărâri inițiate de d-ul Primar și 

consider că prin activitatea desfășurată am fost un sprijin și un suport pentru primarul orașului în 

acțiunile și proiectele pe care ni le-am propus. Am încercat, în limita posibilităților, să aduc rezultate 

atât în rezolvarea problemelor ridicate de cetățeni și nevoile urbei cât și în ce privește dezvoltarea 

localității noastre și a îmbunătățirii relației dintre primărie și cetățeni. 

 Prezentul raport reprezintă bilanțul activității mele desfășurate în anul 2018, dorind încă odată 

să precizez că rezultatele aparțin întregii echipe și deși nu putem fi niciodată mulțumiți de rezultatele 

obținute, în ciuda greutăților întâmpinate, atât de ordin legislativ, cât și de ordin  financiar, totuși sunt 

rezultate considerabile. 

 În încheiere mulțumesc consilierilor și colegilor din primărie pentru atitudinea pozitivă, 

constructivă și responsabilă față de proiectele și inițiativele promovate. 

 

         

 

         Buzás – Fekete Maria 

                                                                                                        

 

 


