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Prezentul raport de activitate este întocmit în conformitate cu prevederile 

art. 51 alin. (4) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

În calitate de viceprimar al Oraşului Haţeg, mi-am desfăşurat activitatea 
principală, în această perioadă pe urmatoarele componente: 

1.Activitati privind indeplinirea atributiilor delegate spre mine de catre 
primarul Orasului Hateg, referitoare la serviciile publice, de interes local, asigurate 
cetatenilor, dupa cum urmeaza: 

Am gestionat si coordonat realizarea serviciului public de salubrizare, in 
ceea ce priveste activitatile de colectare a deseurilor municipale; maturatul, 
spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; curatarea si transportul zapezii de 
pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de 
inghet; colectarea si transportul deseurilor din parcuri si gradini si a celor stradale. 

Am coordonat si gestionat raportul juridic cu SC Bucura Prest SRL, careia ii 
sunt delegate activitatile edilitar-gospodaresti specifice serviciului public de 
administrare a domeniului public si privat al Orasului Hateg. 

Am coordonat si gestionat toate problemele semnalate de cetateni prin 
intermediul aplicatiei City Health si verbal ori in scris la audiente. 

Am luat masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a 
activitatilor din domeniile prevazute la art. 129 si(7) din codul administrativ, cu 
referire la: situatiile de urgenta; protectia si refacerea mediului; conservarea, 
restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a 
parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; dezvoltarea urbana; podurile 
si drumurile publice; serviciile comunitare de utilitati publice de interes local; alte 
servicii de interes local stabilite prin lege. 

Am urmarit realizarea lucrarilor de investitii ce au fost delegate de primar, 
am participat la receptii de lucrari, in comisii de licitatii si alte comisii stabilite in 
conditiile legii. 

Am indeplinit atributiile primarului ca inlocuitor de drept al acestuia, in 
perioadele cand a fost in concediu, delegatii, deplasari. 

 
 
 



2.Activități în Consiliul Local: 
Am propus unele amendamente la strategia de dezvoltare a orașului Hațeg și 

a satelor aparținătoare, amendamende cuprinse în acestă strategie. 
Am participat la ședintele ordinare, extraordinare și de îndată ale consiliului 

local Haţeg.           
 Am votat pentru adoptarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi 
aprobării Consiliului local care sunt pentru dezvoltarea orașului si a satelor 
aparținătoare, în favoarea cetățenilor. 
 3.Activităţi în cadrul comisiilor de specialiate a Consiliului local şi a altor 
comisii din care fac parte: 

Am dezbatut la nivelul comisiilor autorităţii deliberative, din care fac parte, 
proiectele de hotarari supuse spre avizare, cu seriozitate si responsabilitate. Am 
sustinut orice initiativa a executivului ce venea in sprijinul rezolvarii unor 
probleme ale cetatenilor orașului Hațeg și a satelor aparținătoare. Am participat la 
sedintele de comisie, analizand cu colegii proiectele de hotarari puse in dezbatere, 
ce trebuiau vizate, solicitand de fiecare data, cand s-a impus, detalii factorilor 
responsabili pe problema supusa dezbaterii. 

4.Întâlniri cu cetăţenii 
Am avut intalniri de lucru cu cetatenii Orasului Hateg, iar problemele 

acestora au fost aduse pe agenda de lucru a Consiliului Local, de multe ori discuţiile 
pe tema problemelor identificate, fiind dezbătute la punctul de diverse.  
 Am fost solicitat de catre cetateni pentru rezolvarea diverselor probleme 
aparute la locuintele acestora sau in preajma lor, pe domeniul public al Orasului 
Hateg si a satelor apartinatoare si m-am deplasat la fata locului pentru a ma asigura 
de rezolvarea acestora.         
 Am asigurat buna colaborare a cetatenilor cu SC Bucura Prest SRL. 

Toată activitatea mea s-a desfăşurat in spiritul legii şi in serviciul 
colectivităţii locale. 

 
 
 

Cu deosebită considerație,  

Crai Sorin Dorian 

 

 


