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Raportul anual al viceprimarului este o obligație legală dar și o datorie morală, 

prin care se aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată de administrația publică 

locală. 

În anul 2021, activitatea viceprimarului s-a desfășurat având la bază prevederile 

art. 152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ actualizat, precum și a 

celorlate acte normative în vigoare. 

În urma alegerilor locale din septembrie 2020, am fost ales viceprimar al 

municipiului Marghita, în condițiile art. 152(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ actualizat. 

În dubla calitate de viceprimar și consilier local pe care legal le posed 

, în acord cu atribuțiile stabilite prin lege precum și în conformitate cu prevederile art. 

5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 alin. (3) din Anexa la 

HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 



544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

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

Am fost prezent la ședințele Consiliului local Marghita, am expus probleme reale 

ale municipiului în Consiliul local și am urmărit modul de îndeplinire al acestora, prin 

intermediul Cabinetului viceprimarului și al consilierului personal. 

Încă de la preluarea mandatului, mi-am propus ca principal mod de abordare a 

problemelor cu care se confruntă municipiul Marghita, contactul nemijlocit cu 

cetățenii, având un dialog direct cu aceștia, în vederea asigurării bunăstarii urbei și a 

cetățenilor săi. 

Împreună cu primarul am încercat pe cât posibil să fac echipă în interesul 

local, axându-ne în principal pe progresul comunității. 

Alături de ceilalți funcționari ai primăriei m-am implicat în rezolvarea 

cât mai eficientă a solicitărilor cetățenilor și am îndeplinit atribuțiile primarului în 

perioadele în care acesta s-a aflat în concediu de odihnă sau nu a fost prezent în 

localitate. 

Am acordat audiențe, am participat la întâlniri și ședințe publice.  

Am participat la ședințele comisiilor locale din care fac parte. 

Am desfășurat următoarele activități: 

- coordonarea și supravegherea periodică a lucrărilor de renovare, reabilitare 

și extindere a podului de peste Barcău, 



- inspectarea periodică a șantierului de lucru pentru construirea bazinului 

didactic 

   - coordonarea activității de la centrul de vaccinare amenajat în 

sala de sport a C.N. O. Goga, implicându-mă activ în ceea ce 

privește măsurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei 

de Covid -19, în acord cu normele legale aflate în vigoare și adaptate 

ratelor de infecție ale momentului, în cadrul atribuției delegate privind 

prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv prevenirea, 

organizarea și gestionarea acțiunilor și a măsurilor necesare pentru 

prevenirea efectelor generate de pandemie 

- am făcut o trecere în revistă periodică și evaluare a posibilităților de 

combatere și control al depozitărilor clandestine a deșeurilor menajere, 

industriale sau de orice fel, precum și asigurarea igienizării malurilor 

cursurilor de apă de pe teritoriul municipiului Marghita 

- m-am ocupat de responsabilitățile referitoare la implementarea diferitelor 

proiecte, inclusiv a celor stabilite în dispoziția privind delegarea 

temporară a unor atribuții ale primarului către mine. Printre acestea, 

solicitările de finanțare transmise către CNI ale proiectelor privind 

construirea creșei, reabilitarea școlii gimnaziale din Cheț, construirea 

centrului cardiovascular în Marghita, fiind în legătură permanentă și 

interactivă cu ministrul dezvoltării regionale. 



Fiind înlocuitor de drept al primarului, verific și semnez 
documentele în lipsa acestuia. 

Am fost tot.timpul pe teren, pentru a discuta cu cetățenii și pentru a verifica în 

mod direct activitatea desfășurată de salariații primăriei, pe fiecare sector de 

activitate. 

Am urmărit ca activitatea mea în rezolvarea problemelor 
comunității să fie una corectă și transparentă. 

Percepția generală este aceea că viceprimarul trebuie sa cunoască toate 

probleme localității, sä se implice în rezolvarea acestora, în limita atribuțiilor ce îi 

revin, iar rezultatele să fie la înălțimea așteptărilor. 

Am acționat și voi acționa mereu în slujba cetățeanului. 

 Consider că rezultatele prezentate sunt unele bune, în ciuda 
tuturor greutăților întâmpinate, atât de ordin legislativ, cât și de ordin financiar și 
colaborativ. 

Activitatea pe care am desfășurat-o și realizările pe care le-am avut nu ar fi 

fost posibile fără sprijinul colegilor din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Marghita. 

 

 

Viceprimar,  

Zsolt Demián 

 


