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Prezentul raport face referire la întreaga mea activitate desfăşurată în anul 2021, ca viceprimar 

al Comunei Periam. 

Raportul anual privind activitatea viceprimarului este o obligaţie legală dar şi o datorie morală 

prin care se aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată de către administraţia publică locală. 

În anul 2020 am candidat la alegerile locale din 27.09.2020 pentru funcția de consilier local. 

Am obținut mandatul de consilier local datorită votului acordat de către concetățenii mei cu care am o 

relație de respect și încredere.  

Potrivit art. 129 alin. 3 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: „Consiliul local alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul 

consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali ….”, respectiv viceprimarul 

este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor acestuia.  

În conformitate cu prevederile art. 148 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, comunele au câte un primar și un viceprimar, aleși în condițiile 

legii.  

Prin Hotărârea Consiliului Local Periam nr. 89/10.11.2020, am fost ales viceprimar de către 

majoritatea colegilor mei din consiliul local. 

În calitate de membru al Comisiei de specialitate III din cadrul Consiliului Local Periam -

„activități social-culturale și culte, patrimoniu cultural, protecţia mediului, muncă și protecţie 

socială, copii și tineret, activități sportive, turism și agrement, învăţământ, sănătate și familie, 

organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, a instituțiilor și serviciilor 

publice de interes local, gestionarea serviciilor către cetățeni” - am participat la lucrările acesteia și 

am îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege în sarcina membrilor comisiei. 

Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate 

delega atribuțiile sale. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier 

local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.  

Raportul de față este un document sintetic ce scoate în evidență o parte din activitatea 

viceprimarului pe anul 2021. Raportul prezentat nu este unul exhaustiv. Acest raport se dorește a fi 

expresia unei deschideri și a unei transparențe totale a activității pe care o desfășurăm în interesul 

comunității noastre locale.  

Anul 2021 a fost un an atipic, ca urmare a contextului epidemiologic existent, respectiv 

problemele generate de infecția cu Coronavirus (COVID-19), care s-a declanșdat în anul 2020 ceea ce 

a și condus la instituirea stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului Președintelui 

României nr. 195/16.03.2020, iar ulterior stării de urgență a fost instituită starea de alertă în mod 

continuu până în prezent, prin intermediul hotărârilor, deciziilor și a recomandărilor primite din partea 
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Guvernului României - Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului - Județul 

Timiș - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate 

Publică a Județului Timiș. 

Sistarea desfășurării tuturor evenimentelor publice sau private, precum și măsurile de 

distanțare socială impuse și necesare au condus la reorientarea activității mele de viceprimar, pentru a 

preveni și combate răspâdirea cu virusul SARS-Cov-2.  
Pe durata stării de urgenţă și alertă, pe raza administrativă a Comunei Periam s-au suspendat 

toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc 

și de îngrijire personală, realizate în spații închise. 

În ceea ce privește participarea fizică la întâlnirile cu cetățenii, fie pentru informarea 

locuitorilor cu diverse probleme de interes cetățenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul 

localității, precizez că acestea le-am sistat după instituirea stării de urgență și alertă, însă am utilizat 

alte mijloace de comunicare, după cum urmează: telefon mobil, corespondența electronică (e-mail), 

dar și rețelele de socializare, reușind să păstrez o bună legătură cu cetățenii.  

În dublă calitate de viceprimar şi consilier local al Comunei Priam, Judeţul Timiș, în 

conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege şi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 din Legea 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 10 alin. 3 din Anexa la H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare, prezint raportul meu de activitate pe întregul an 2021. 

Am fost prezent la toate şedinţele Consiliului Local Periam, am expus probleme reale ale 

Comunei Periam în cadrul consiliului local şi am urmărit cum sunt duse la îndeplinire acestea din 

urmă. 

Am acordat audienţe și am participat la întâlniri cu cetățenii în număr restrâns și cu respectarea 

normelor legale privind prevenirea și combaterea răspâdirii cu virusul SARS-Cov-2. 

Conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, am identificat, repartizat și supravegheat beneficiarii de venit minim garantat care sunt apți 

de muncă și obligați să presteze orele de muncă stabilite de lege, am întocmit situațiile de lucrări 

efectuate de aceștia și am întocmit lunar prezența la muncă a acestora.  

Conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

Urgență, cu modificările și completările ulterioare, cu ocazia controalelor și verificărilor desfășurate 

de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” al Județului Timiș, am contribuit la buna 

desfășurare a acestora. Cu ocazia atenționărilor privind fenomenele meteorologice deosebite, am 

asigurat serviciul de permanență la sediul Primăriei Comunei Periam. 

Am desfăşurat următoarele activităţi: 

➢ coordonarea şi programarea lucrărilor prevăzute în hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Periam privind lucrările realizate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, republicată și modificată; 

➢ coordonarea bunei gospodăriri şi curăţeniei în comună; 

➢ sprijinirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Periam şi urmărirea întocmirii 

planurilor de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă; 

➢ m-am implicat în proiectele iniţiate de către primarul Comunei Periam; 

➢ am luat măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid -19; 

➢ am luat măsuri cu privire la întreţinerea drumurilor din comună, a drumurilor de hotar, a 

şanţurilor, rigolelor şi a spaţiilor verzi; 

➢ fiind înlocuitor de drept al primarului, verific şi semnez documentele în lipsa acestuia; 

➢ am fost pe teren pentru a discuta cu cetăţenii şi pentru a verifica în mod direct activitatea 

desfăşurată de salariaţii Primăriei, pe fiecare sector de activitate. 

Am urmărit ca activitatea mea în rezolvarea problemelor comunităţii să fie una corectă şi 

transparentă. Am acţionat şi voi acţiona mereu în slujba cetăţeanului. Cu fiecare ocazie în care 
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cetățenii mi-au solicitat o anume informație, m-am documentat și am prezentat realist situația pentru 

care se cereau lămuriri. 

Percepţia generală este aceea ca viceprimarul trebuie să cunoască toate probleme localităţii, să 

se implice în rezolvarea acestora în limita atribuţiilor ce îi revin, iar rezultatele să fie la înălţimea 

aşteptărilor.  
Consider că rezultatele prezentate sunt rezultate bune în ciuda tuturor greutăţilor întâmpinate, 

atât de ordin legislativ, cât şi de ordin financiar. 

Activitatea care am desfaşurat-o şi realizările pe care le-am avut, nu ar fi fost posibile fără 

sprijinul colegilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam. 

Împreună cu primarul comunei am făcut o echipă foarte bună, axându-ne în principal pe 

dezvoltarea comunităţii locale. 

Alături de ceilalţi funcţionari din cadrul primăriei m-am implicat în rezolvarea cât mai eficientă 

a solicitărilor cetăţenilor comunei şi am îndeplinit atribuţiile primarului în perioada în care acesta nu a 

fost în localitate. 

Am dus la îndeplinire orice sarcină încredințată de primarul comunei sau de către Consiliul 

Local Periam urmărind totodată o relație cât mai deschisă și plăcută cu toate instituțiile publice locale. 

 Mulțumesc tuturor colegilor mei consilieri locali, indiferent de apartenența lor politică, pentru 

aportul adus în folosul comunității noastre prin aprobarea proiectelor inițiate de primarul comunei în 

anul care s-a încheiat. 

Închei acest raport cu mențiunea că problemele zilnice cu care ne confruntăm sunt foarte 

complexe și cu siguranță nu am reușit să evidențiez toate activitățile desfășurate pe parcursul unui an 

și sper că activitatea mea a fost apreciată de domnul primar, de consilierii locali și de cea mai mare 

parte a cetățenilor comunei. 

Cu considerație, 

 

 

 

 

Viceprimarul Comunei Periam, 

CONDREA ADRIAN 

 

 

 

 

 

 

 


