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Dragi ceta?eni,
Acum ca anul 2016 s-a incheiat, putem
trage linie pentru a insuma rezultatele
obtinute in activitatile pe care le-am
desfasurat in perioada mandatului de
primar, mai exact iunie-decembrie 2016
si sa concluzionam asupra lor, ca
urmare a eforturilor depuse.
Dragi ceta?eni,
Acum ca anul 2016 s-a incheiat, putem trage linie pentru a insuma
rezultatele obtinute in activitatile pe care le-am desfasurat in
perioada mandatului de primar, mai exact iunie-decembrie 2016 si
sa concluzionam asupra lor, ca urmare a eforturilor depuse.
In conformitate cu prevederile art.63, alin.(3), lit. (a) din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, va
prezint Raportul cu privire la starea economica, sociala si de mediu
a comunei Poiana Teiului, raport care constituie momentul
bilantului, ce se refera la capacitatea efectiva a administratiei
publice locale de a gestiona si rezolva in nume propriu si cu
responsabilitate treburile publice si patrimoniul localitatii in interesul
comunitatii locale, pe principiile autonomiei locale.
Consider ca prezentarea raportului anual de activitate este nu doar
o obligatie a noastra, ci si o necesitate, aceasta lucrare
reprezentand un instrument prin care cetatenii comunei Poiana
Teiului sunt informati despre modul si eficienta rezolvarii treburilor
publice, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si
transparenta a institutiei noastre, acest raport urmeaza sa il aduc la
cunostin?a ceta?enilor Comunei Poiana Teiului prin postarea pe
pagina de internet a primariei www.poianateiului.ro.
Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2016
ale compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al
primarului, evidentiind cu precadere obiectivele de activitate
specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea
la indeplinire a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor emise de
primar.
Anul 2016 a fost unul in care eforturile conjugate ale Primariei si
Consiliului Local, au dat roade atunci cand s-a dorit. La toate
realizarile institu?iei, un aport deosebit de important a fost adus, de
o parte dintre Consilierii Locali, care au inteles pe deplin
responsabilitatea pe care o poarta.
Sper ca in acest nou an sa in?eleaga si restul Consilierilor Locali
ca, nu este cazul sa boicoteze sedintele de consiliu local, si nici sa
nu se mai sustraga in a veni in intampinarea dolean?elor
ceta?enilor, repliindu-se de fiecare data la cerin?ele acestora.
Intregul aparat de lucru al primarului, care convins de importan?a
muncii sale a depus eforturi remarcabile pentru obtinerea
rezultatelor , va vor fi prezentate in continuare.
In acest interval scurt de timp ( 6 luni) s-au inregistrat rezultate
bune si foarte bune, personalul intelegand pe deplin
responsabilitatea pe care o poarta, atat pentru respectarea
legalita?ii, dar si pentru a veni in intampinarea dolean?elor
ceta?enilor, repliindu-se ca de fiecare data la cerin?e si facand fa?a
cu succes la acestea.
Atribu?iile care imi sunt conferite prin Lege nu se pot indeplini decat
prin intermediul intregii structuri a Primariei, de aceea in calitate de
conducator al administra?iei publice locale, in acest raport se vor
regasi rezultatele tuturor compartimentelor de resort.
De aceea doresc sa va multumesc in primul rand dumneavoastra,

cetatenilor comunei Poiana Teiului, Consiliului Local si tuturor
departamentelor Primariei pentru sprijinul acordat si cu ajutorul
carora am reusit sa avem un an plin de realizari.

