RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2016 – 31.12.2016
Subsemnatul MAZĂRE ANTON SPIRIDON, în perioada 01.01.2016
– 31.12.2016, am activat în funcţia de viceprimar al comunei, ca urmare a
mandatului câştigat în alegerile locale din anul 2012 și în anul 2016.
În perioada arătată, m-am implicat active în viaţa comunităţii din care
fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la toate şedinţele
Consiliului Local şi păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii.
Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse
dezbaterii consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul
de adoptare a acestora.
În perioada arătată am desfăşurat efectiv activitate de administraţie
publică, ocupându-mă de salubrizarea comunei, de repararea drumurilor
precum și de înfrumuseţarea comunei.
Am fost în această perioadă, președinte al comisiei de inventariere a
patrimoniului comunei, realizând inventarierea anuală la timp și în condiţii
de legalitate.
În calitate de vicepreședinte al comisiei de fond funciar, am participat
la toate ședințele acesteia comisii, luând decizii importante referitoare la
aplicarea legislației în domeniu.
O preocupare majoră a fost asigurarea la instituţiile din comună a
utilităților urbane. M-am ocupat efectiv de asigurarea combustibilului
necesar încălzirii pe timpul sezonului rece, a alimentării cu apă și canalizare
(reabilitare rețele).
Deasemeni, m-am preocupat de asigurarea iluminatului public în
condiţii optime și de iluminatul stradal pe perioada sărbătorilor de iarnă.
Ca în fiecare an de la desemnearea mea ca viceprimar al comunei,
făcut parte din echipa de organizare a Festivalului Cântecul Cetinii,
manifestare cultural artistică a comunei, care, în anul 2016 a ajuns la ediția a
XX-a.
Ca urmare a calamităților naturale din vara anului 2016, am participat
în comisia de evaluare a pagubelor și ulterior, am urmărit desfășurarea
activității de eliminare a efectelor acestora (repararea drumurilor afectate,
reparare punți pietonale peste râul Bistrița).

Am fost reprezentantul administrației locale în comisile de recepție la
terminarea lucrărilor de construire în comună, participând la darea în
folosinţă a clădirilor finalizate în 2016 pe raza comunei Dorna-Arini.
Consider o deficiență dar nu a activității mele în calitate de
viceprimar ci ca legislației actuale, neacordarea de despăgubiri persoanelor
care au suferit pierderi cauzate de animalele sălbatice. Cu toate că au fost
întocmite documentații în acest sens, Statul nu a acordat în anul 2016 ca
dealtefel nici în 2015 nici o despăgubire persoanelor care au suferit pierderi
cauzate de carnivorele mari, prin uciderea unor animale domestice.
În calitate de membru al Comitetului de sprijin al autorității tutelare
de pe lângă Primarul Comunei Dorna-Arini, m-am deplasat împreună cu
personalul din comună la cazuri sociale excepționale, am participat la
întocmirea anchetelor sociale în cauză și am formulat propuneri către
domnul primar pentru rezolvarea situațiilor grave constatate.
Deasemeni, m-am implicat în rezolvarea unor situații conflictuale din
comună, deplasându-mă în teren cu părţile implicate (petent și reclamat). În
urma discuțiilor inițiate de mine între părți, am reușit rezolvarea pe cale
amiabilă, a acestor conflicte.
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