PRIMARIA COMUNEI VALEA LUNGA
JUDETUL ALBA

RAPORT ANUAL
de activitate a viceprimarului comunei Valea
Lunga, judetul Alba, pentru anul 2007

DOMNILOR CONSILIERI :
În vederea asigurarii unei totale transparente institutionale, si
pentru îndeplinirea atributiilor stabilite de Legea 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si
de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de interes
public, în sarcina primarului, va supun atentiei Raportul anual de
activitate a viceprimarului comunei Valea Lunga, judetul Alba,
pentru anul 2007,, care poate fi consultat de toti cetatenii interesati.
Ca viceprimar al comunei îndeplinesc prin delegare atributii în
urmatoarele domenii:
- atributii în domeniul disciplinei în constructii;
- în domeniul protectiei mediului, salubritate;
- paza si ordinea în comuna;
- unele masuri de administare a patrimoniului;
Deasemeni, ca membru al conducerii primariei fac parte din
Comisia comunala de fond funciar Valea Lunga, precum si din colectivul
de sprijin al autoritatii tutelare.
Am participat la toate sedintele Consiliului Local al comunei Valea
Lunga din anul 2007 si am participat deasemeni la elaborarea
proiectelor de hotarâîre puse în dezbaterea acestor sedinte.
Ca membru al Comisiei comunale de fond funciar, am participat la
dezbaterile din cadrul acestor sedinte .
Referitor la atributiile legate de respectarea disciplinei în domeniul
constructiilor, m-am implicat în respectarea legalitatii în acest domeniu
prin deplasari în teren împreuna cu domna Deac Daniela, responsabil
urbanism la nivelul comunei.

Deasemeni, am participat la solutionarea litigiilor ivite în acest
domeniu în comuna.
În domeniul protectiei mediului si a salubritatii în comuna, sunt
persoana din cadrul primariei care tine evidenta participarii la activitati
obstesti a persoanelor apte de munca si care beneficiaza de prevederile
Legii 416/2001 cu privire la venitul minim garantat.
Împreuna cu aceste persoane s-a reusit salubrizarea unor locuri unde
existau depozite permanente sau temporare de deseuri, s-au ecologizat
cursurile de apa din comuna, etc.
Prin masurile luate, s-a reusit în anul 2007 asigurarea unei stari de
siguranta în comuna.
În calitate de gestionar al unor bunuri din patrimoniul comunei, am
actionat pentru o exploatare judicioasa a acestora si conservare a lor.

Viceprimar,
VASILE GHERMAN

