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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI CU
ATRIBUTII DE PRIMAR AL COMUNEI CRIZBAV PE ANUL 2021

In executarea atributiilor in calitate de primar, imi revine obligatia de a
prezenta in primul trimestru al anului un raport anual in conformitate cu art. 155,a1.3,
lit.a din OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prezentul raport il consider 0 obligatie a primarului fata de cetatenii pe care-i
reprezinta,nu numai pentru ca asa prevede legea, ci pentru faptul ca eu consider ca
fiecare membru al comunitatii in care traim trebuie sa aiba acces la informatii si sa
fie la curent cu problemele si realizarile comunitatii,precum si cu modul in care sunt
gospodarite resursele umane si financiare.

Incepand cu luna mai 2021 din functia de viceprimar am devenit viceprimar cu
atributii de primar.

Preocuparile mele principale si a intregului aparat de specialitate din cadrul
primariei in anul 2021, au fost:

-folosirea eficienta a bugetului local ,folosire care sa duca la bunastarea
cetatenilor din comuna Crizbav,vizand dezvoltarea infrastructurii comunei

-atragerea de fonduri de dezvoltare nerambursabile
-atragerea de investitori
-repararea si intretinerea drumurilor comunale
-asigurarea transparentei in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a

actiunilor intreprinse de administratia publica locala
-imbunatatirea serviciilor aparatului administrativ al institutiei prin asigurarea

conditiilor si climatului optim de lucru in eadrul aeesteia,eat si in relatiile eu
cetatenii,beneficiari directi ai acestor servicii.
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In conformitate cu prevederile legale principal a forma de lucru a Consiliului
Local este sedinta,context in care,ca parte deliberativa,incepand cu luna mai 2021 ,s-a
intrunit in 10 sedinte ordinare si extraordinare,fiind adoptate 38 de hotarari care
au vizat in cuprinsullor ca principale actiuni:

-rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli pe parcursul anului 2021
-adoptarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al

primarului
-achizitia tractorului Solis si accesoriile acestuia (sararita)
-reparatia si extinderea sistemului de iluminat public
-prelungirea termenului de executie al gradinitei cu program prelungit Cutus
-actualizarea nomenclatorului stradal prin denumirea de noi strazi
Achizitia tractorului Solis ne-a fost de un real ajutor, noi asigurandu-ne

deszapezirea in regim propriu .
Tot in domeniul documentelor cu caracter normativ sau individual va pot

spune ca au fost emise 197 de dispozitii ale primarului.
In continuare vreau sa supun atentiei dumneavoastra principalele activitati ce

se desfasoara pe raza comunei noastre.
I .Contabilitate
-Bugetul de venituri si cheltuieli a anului 2021 se prezinta astfel
Buget capitol venituri-8641 mii lei
Buget capitol cheltuieli-9887,65 mii lei
Sectiunea functionare venituri-5286 mii lei
Sectiunea functionare cheltuieli-5286 mii lei
Sectiunea dezvoltare venituri-3355 mii lei
Sectiunea dezvoltare cheltuieli-460 1,65 mii lei
ILAsistenta sociala
-Ill dosare VMG
-44 dosare ASF
-191 dosare ajutor incalzire
III.SVSU
Au avut loc trei incendii de gospodarire fara victime umane.
IV.Starea civil a
In decursul anului 2021 s-au inregistrat
-19 nasteri
-16 casatorii
-14 decese

V.Agricultura
Activitatea cu profil agricol de pe raza comunei se prezinta astfel
-teren arabil 1814 ha
-fanete 211 ha
-pasuni 615 ha
-livezi 19 ha
-paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 2459 ha
-terenuri neagricol 182 ha
In ceea ce priveste numarul de animale la sfarsitul anului 2021 situatia era

urmatoarea :
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-bubaline 34 capete
-ovine 657 capete
-caprine 64 capete
-suine 96 capete
-cabaline 38 capete
Numar de tractoare agricole 100
Numar de beneficiari APIA 136

VI. Invatamant
In comuna Crizbav functioneaza Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII doua

gradinite cu program normal
VII. Sanatate
Serviciile medicale la nivelul comunei sunt asigurate de un medic de

familie,un medic pediatru si 0 asistenta.
De asemenea in comuna mai functioneaza si 0 farmacie.

VIII. Protectia mediului
Serviciul de salubritate la nivelul comunei este efectuata de catre operatorul

economic Industrial Proces Paper S.R.L.

Vreau sa intaresc faptul ca activitatea in administratia publica locala nu
necesita cunostinte specifice locului de munca ci si cunostinte in alte domenii de
activitate ,la fel, abilitati personale de comunicare care trebuie adaptate si
perfectionate continuu.Nu de putine ori este necesar sa sacrifici timpul personal in
interesullucrurilor care trebuiesc infaptuite intr-un anumit interval de timp.

Doresc sa multumesc tuturor celor care s-au implicat in viata publica a
comunei ,Consiliului Local,celor care ne-au ajutat voluntar,pentru ca au fost si
asemenea cazuri,celor care au venit cu sugestii sau ne-au consultat pe anumite
subiecte.

Sunt convins caci cu ajutorul bunului Dumnezeu vom reusi sa imbunatatim
activitatea astfel incat sa dovedim ca meritam increderea pe care oamenii ne-o
acorda.

Cu deosebita consideratie si respect,

Iakab Arpad

Viceprimarul
eu atributii de Primar al Comunei Crizbav


