RAPORT
al Viceprimarului Oraşului Tăuţii
Măgherăuş desfăşurat prin intermediul
serviciilor de specialitate subordonate în
anul 2013
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In conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicate şi Legea nr. 393/2004 pentru aprobarea statutului aleşilor locali, am
desfăşurat o activitate în spiritul şi litera legilor, cu bună credinţă şi în interesul
comunităţii pentru realizarea tuturor obiectivelor care s-au impus în vederea
desfăşurării în bune condiţii a întregii activităţi din oraş.
. Am luat parte la 6 şedinte ordinare ale Consiliului Local al Oraşului Tăuţii
Măgherăuş, şi la 8 şedinţe extraordonare precum şi la şedinţele desfăşurate în
cadrul Comisiei Buget Finanţe din cadrul forului deliberative al oraşului.
S-au materializat şi se desfăşoară în continuare sub directa mea supraveghere
în perioada 27.06.2012 – 31.12.2012 proiectele:




























Branşamente şi extinderea reţelei de apă în cartierul Băiţa
Realizat aducţiune de apă în cartierul Nistru
Montat Staţie de filtrare a apei în cartierul Nistru
Curăţat şi întreţinut Staţia de captare Nistru. 11 Iunie
Şcoala cu clasele I-VIII Nistru
Modernizare săli de clasă la vechea Şcoală Nistru
Modernizare săli de clasă la Şcoala Băiţa
Modernizare săli clasă Liceul tehnologic “Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş
Întreţinere şi reparaţii la Sala de sport(acoperiş, curaţat, trasat, protecţii
aeroterme, protecţii uşi etc.)
Refacere, modernizare şi asfaltare Strada 3
Asfaltare DC 97, DC 98 şi DC 99(Bozânta Mare, Buşag şi Merişor)
Asfaltare şi refacere Str.88, 89 şi 90 din localitatea Băiţa
Finalizat prin asfaltare str. 5 şi 21 din Tăuţii Măgherăuş
Demolare sediu poştă din localitatea Tăuţii măgherăuş şi realizarea
împrejmuirii
Demersuri şi sprijin acordat executantului proiectului de reabilitare a
drumului European E58 care traversează Oraşul Tăuţii Măgherăuş
Branşamente şi extinderea reţelei de apă în cartierul Buşag
Branşamente şi extinderea reţelei de apă în cartierul Tăuţii Măgherăuş
Iluminat public stradal
Igienizare Valea Nistru şi Valea Băiţa
Refacere străzi în Oraşul Tăuţii Măgherăuş
Realizare Capelă Cartier Nistru
Realizat zid de sprijin Nistru
Realizat culee de sprijin Pod Lacul Nistru
Reţea de canalizare în Oraşul Tăuţii Măgherăuş
Deszăpezirea reţelei stradale în sezonul 2013-2014
Toaletat şi curăţat vegetaţia forestieră care punea în pericol circulaţia pe DC
103 spre localitatea Nistru şi DC 104 spre localitatea Băiţa
Tăiat copaciîn Catrierul Băiţa şi Centru de afaceri Nistru
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 Participarea în comisiile de licitaţie conform dispoziţiilor Primarului
Oraşului şi Hotărârilor Consiliului Local al Oraşului Tăuţii Măgherăuş
 Participare la şedinţele Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitare pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în
judeţul Maramureş împuternicit de primarul Oraşului dl. Anton Ardelean
 Participarea la Adunările Generale a Acţionarilor a SC VITAL S.A
împuternicit de primarul Oraşului dl. Anton Ardelean
 Participarea la şedinţele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare ADI
Maramureş împuternicit de primarul Oraşului dl. Anton Ardelean
 Demersuri pe lângă Ocolul Silvic Tăuţii Măgherăuş privind marcarea
necesarului de material lemons pentru cetăţenii Oraşului Tăuţii Măgherăuş
precum şi pentru instituţiile de învăţămând din localitate
 Şedinţe GAL-MARAMUREŞ VEST
 Întâlniri şi negocieri privind serviciile publice oferite cetăţenilor Oraşului
Tăuţii Măgherăuş(ROMSALSERV, VITAL, E-ON GAZ, ELECTRICA S.A)
 Întâlniri purtate cu potenţiali investitori în Oraşul Tăuţii Măgherăuş
 Audienţe acordate cetăţenilor
 Participare la evenimentele culturale organizate de Casa Orăşenească de
Cultură Tăuţii Măgherăuş
Consider că este loc de mai bine iar în viitor vom depune toate diligenţele pentru
a asigura cetăţenilor Oraşului Tăuţii Măgherăuş un climat de viaţă mai bun, din
punct de vedere social, economic cât mai ales administrativ.
Deasemenea mai sunt obiective de realizat, la nivelul Oraşului nostru, iar în
limita fondurilor bugetare de care vom dispune precum şi personalul de care vom
beneficia toate acestea să fie realizate, spre binele şi folosul nostru.
Mai jos vă prezint activitatea compartimentelor aflate în subordinea mea:
Compartiment Situaţii de Urgenţă
- in anul 2013 am desfăşurat activităţi specifice biroului protecţie civilă, P.S.I.,
protecţia muncii .
 sarcini pe linia situatiilor de urgentă –inundatii , secete, furtuni
-blocari de drumuri
- incendii
 interventia in cazul incendiilor pe raza orasului -37 incendii la care am
participat.
 asigurarea permanentei în cazul avertizărilor meteorologice si intocmirea
rapoartelor operative si de sinteza- cooperare cu ISU Maramures si
Prefectura Maramures.
 identificarea si stabilirea zonelor de risc precum si măsuri de prevenire în
acest sens.
 instruirea populatiei orasului pentru prevenirea incendiilor :
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a)institutiile de pe raza orasului Tautii Magheraus.
b)locuinte proprietati private.
c)locuinte sociale.

Compartiment Administrativ
Participarea la întocmirea de documentaţii pentru diferite S.F şi proiecte
tehnice, cu deplasări în teren:
 Alimentare cu apă a localităţii Nistru – realizat lucrări extindere şi
reţele secundare, aducţine de apă, captare
 Canalizare cu staţie de epurare în localităţile Tăuţii Măgherăuş, Buşag şi
Merişor-execuţie lucrări reţea – lucrări în derulare

În cadrul Master Plan pt. apă și apă uzată jud. Maramureș s-au întocmit
documentații pt. viitoarele proiecte: Canalizare Băița, Extindere rețea apă TăuțiBăița, Canalizare Bozânta Mare și Extindere rețea de alimentare cu apă Tăuții
Măgherăuș.
 Monitorizarea şi întocmirea documentaţiei necesare depunerii deconturilor, în
proiectele mai sus menţionate;
 Activităţi în colaborare cu firme : Apele Române, Electrica, CFR, Romtelecom
pentru obţinerea de avize, predare de amplasamente la reţelele de apă și
canalizare;
 Participare la licitaţii şi depuneri de oferte legate de diferite proiecte;
 Coordonarea Parcului Auto din dotarea primăriei, cu activităţile specifice
reparaţii, inspecţii tehnice, înmatriculări, alte activităţi;
 Participare la recepţia diferitelor lucrări ;
 Participarea la diferite comisii de recepţie, inventariere a bunurilor din
domeniul public si privat al oraşului Tăuţii Măgherăuş;
 Asigura, din partea beneficiarului, pe parcursul executiei lucrarilor,
controlul si verificarea fazelor intermediare, pentru ca in final, lucrarea să
corespundă contractului semnat de cele două părţi.

Poliţia Locala
In anul 2013 Politia Locala Tautii- Magheraus a efectuat urmatoarele
activitati cuprinse in fisa postului :
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1. A asigurat paza si ordinea publica pe raza orasului si a cartierelor

apartinatoare .
2. A asigurat mentinerea curateniei orasului si a actionat preventiv la

respectarea normelor de conservare si protectie a mediului cuprinse
in HCL 59/2010 .
3. In anul 2013 au fost inmanate cetatenilor peste 500 de instiintari si

somatii cu privire la HCL 59/2010 referitor la ordinea si curatenia
orasului , incalcarea normelor de convietuire sociala , a ordinii si
linistii publice .
4. Pe parcursul anului 2013 Politia Locala a supravegheat si insotit la

punctele de lucru persoanele cu ajutor social si a

persoanelor

angajate cu sprijinul AJOFM .
5. In anul 2013 cu ocazia patrularii si insotirii personalului primariei a

fost

verificata respectarea HCL 27/2000 privind transportul pe

drumurile cu limitare de tonaj aflate pe raza orasului . In unele
cazuri au fost depistati conducatori auto care nu aveau achitata
autorizatia speciala de circulatie pe drumurile cu limitare de tonaj ,
acestia au fost atentionati si somati sa paraseasca zonele cu
restrictie .
6. Cu ocazia sarbatorilor si manifestarilor cultural sportive Politia

Locala a participat la buna desfasurare a acestora si la mentinerea
ordinii si linistii publice .
7. In anul 2013 biroul Politiei Locale a efectuat peste 100 de

inregistrari si radieri.
8. In decursul anului 2013 Politia Locala a insotit asistentii sociali cat

si personalul primariei insarcinat cu solutionarea unor litigi .
9. Pe perioada lucrarilor de intretinere a carosabilui , asfaltari ,

canalizari Politia Locala a asigurat acolo unde sa impus fluidizarea
traficului rutier .
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10. Politia Locala a asigurat buna desfasurare a distribuirii ajutoarelor

de incalzire si alimente .
11. Politia Locala impreuna cu Politia Orasului Tautii Magheraus a

participat la patrulari cu scopul de mentinerea linistii si ordinii
publice . .
12. Politia Locala impruna cu firma autorizata a mentenanta si

extinderi de retea la iluminatul public .
13. In anul 2013 Politia Locala a efectuat activitatiile specifice cu un

efectiv de trei angajati .
Angajati :

Inspector Ing . Franc Emanuel
Referent Kereches Gheorghe
Inspector Ing. Szamosi Erik

Cu stimă,

Viceprimar,
Marinescu Dumitru
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