Raportul de activitate
al viceprimarului Orasului Roznov
pe anul 2017

Prin Hotararea de validare a mandatelor consilierilor nr. 23/01.07.2016 si
prin Hotararea nr. 28/11.07.20016 am fost ales Viceprimar pe listele P.S.D.
Raportul anual al viceprimarului este o obligatie legala, dar s i o datorie
morala prin care se aduce la cunotinta cetatenilor activitatea desraurata de catre
administratia publica locala.
In perioada de 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017 activitatea
viceprimarului s-a desfasurat avand la baza atributiile stabilite prin
dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata s i
modificata, precum s i a celorlalte acte normative in vigoare:
In calitate de viceprimar acord audiente atat la sediul Primariei cit si in
teritoriu – de asemenea am urmatoarele atributii :
- Dezvoltare locala ce cuprinde Achizitii Publice, Investitii, Protectia
Mediului
- Conform activitatii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
- Protectia sociala
- Salubrizarea orasului
- Coordonarea Politiei Locala
- Reabilitarea si mentinerea in buna stare a retelelor stradale.
- Lucrari privind mentinerea igenei a curateniei si a protectiei mediului.
- Activitati sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.
În ceea ce privește investițiile realizate/finanțate pe parcursul anului 2017,
acestea sunt o dovadă că administrația publică locală a orașului Roznov și-a
îndeplinit atribuțiile cu responsabilitate și în acest domeniu. Dovadă stau proiectele
realizate, aflate în derulare sau sunt în fază de aprobare și pe care le prezentăm în
continuare.
* Proiectare si realizare bransament gaz metan – 90.000 lei
* “Construire gradinita cu program prelungit in orasul Roznov, jud Neamt”1.352.963lei
* “Modernizare strazi in orasul Roznov, jud Neamt”- 11.799.999 lei
* “Construire pod cu 2 deschideri in satul Chintinici, orasul Roznov, jud. Neamt”4.106.800 lei
* “Amenajare trotuare si parcari in orasul Roznov, judetul Neamt ”- 381.764lei
Protectia sociala este o activitate recurenta, cu caracter permanent in
prezentul context socio-economic, ce presupune monitorizare si analiza

permanenta a beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. In
baza legii mai sus mentionate am organizat eficient s i monitorizat indeaproape
act iunile desraurate de acesti beneficiari depasind cu succes situatiile
conflictuale s i reticenta unor beneficiari in a se implica in act iuni in folosul
comunitat ii locale.
La nivelul orasului Roznov avem 58 familii ce conform Legii 416/2001
beneficiaza de venitul minim garantat s i presteaza munca in folosul comunitatii
fiind dirijati prioritar catre salubritate s i actiuni gospodaresti pe domeniul public.
Salubrizarea se realizeaza la nivelul comunei cu firma S.C. Roznov Sal SRL cu
un program bine stabilit. Probleme apar la modul de colectare selectiv,
neselectiv,gunoi menajer, moloz, resturi vegetale, fapt pentru care nu reuim sa ne
indeplinim obligatiile impuse de directivele UE privind cantitatiile colectare selectiv
si reciclabil.
In anul 2017 s-a actualizat iluminatul public prin inlocuirea cu corpuri de iluminat
noi si a becurilor arse pentru a functiona in norme eficiente si de siguranta pentru
cetatenii acestui oras cit si pentru cei ce au tranzitat localitatea noastra. Sper ca in anul
2018 sa reusim sa realizam un sistem eficient si economic de ultima ora din punct de
vedere tehnic spre multumirea tuturori locuitorilor.
In anul 2017 a fost coordonata activitatea politiei locale, prin implicarea in
diverse actiuni de gestionare a câinilor fără stăpân, acordandu-se deasemenea o atentie
deosebita fenomenului de cersetorie.
Pentru neutralizarea subproduselor de origine animala de pe raza orasului
Roznov s-a incheiat un contract de prestari servicii cu S.C. PROTAN S.A.
In legatura cu colaborarea cu autoritatile judetene,am raspuns prompt si in
conditii onorabile oricaror solicitari indiferent de domeniul de activitate vizat.
Am participat in comisiile de licitatii s i am urmarit lucrarile de investitii in
curs de realizare pe raza orasului Roznov.
Cu aceasta ocazie multumesc tuturori colegilor mei, Primar, Secretar,
Consilieri, pentru tot efortul depus in folosul comunitatii in anul care s-a incheiat.

Viceprimar,
Constantin HODOR

