Raport de activitate
Iulie 2016-Decembrie 2016
Mihaela-Elena Anton – Viceprimar
Raportul viceprimarului ca și raportul primarului este o obligație legală , dar
și o datorie morală de a aduce la cunoștință cetățenilor activitatea desfășurată de
către administrația publică locală în anul care a trecut.
Conform legii nr. 215/2001 a administrației publice locale , republicată , cu
modificările și completările ulterioare , viceprimarului i se delegă de către primar o
parte din atribuțiile sale stabilite prin lege.
Subordonat direct d-lui Primar si înlocuitorul de drept al acestuia ,
viceprimarul primeste atribuţii, sarcini, raspunderi de la Primar in functie de
viziunea de guvernare a acestuia.
Incepand cu iulie 2016 cand am inceput activitatea in functia de viceprimar al
orasului Slanic-Moldova, principalele atributii primite prin dispozitia nr. 145/
18.07.2016 au fost in urmatoarele sectoare:
 Activitatea culturală
 Activitatea de identificare şi atragere de finanţari/proiecte.
 Activitatea de asistenţă socială
 Activitatea de coordonare a compartimentelor de buget-contabilitate,
impozite si taxe, resurse umane, protecţia mediului, relaţii cu publicul,
biblioteca, casa de cultură.
 Activitatea in Consiliul Local si Comisiile de specialitate.
 Activitatea de coordonare a desfasurarii activitatilor comerciale sezoniere si
ocazionale in zona staţiunii.
1. Activitatea culturală :
Având în vedere caracterul turistic al staţiunii Slănic-Moldova, si importanta
evenimentelor cultural- distractive in atragerea de turisti, am acordat o importanta
deosebita organizarii de evenimente si festivaluri care sa duca la cresterea
numarului de turisti si vizitatori.
In periaoda iulie-decembrie 2016 am organizat si coordonat urmatoarele
evenimente:
Zilele Orasului Slanic-Moldova 20-24 Iulie 2016

– concept, organizare, management, promovare si monitorizre eveniment.
Pe durata a patru zile am organizat activitati astfel:
 joi 20 iulie, pe lângă Hramul Bisericii Ortodoxe din vecinătatea Parcului, Sf.
Ilie, în jurul foișorului, clowni, animatori, baloane, cretă colorată, jocuri și
cântece pentru o zi specială dedicată copiilor.
 Vineri-Duminica: Festivalul de Folclor și Târgul Meșteșugurilor Artistice
Tradiționale, Seara am avut invitați artiști și trupe din alte zone ale muzicii,
respectiv pop, rock, dance, jazz, blues.

Festivalul Pietrarilor de pe Valea Slanicului- Prima Editie 19-21 August 2016concept, organizare, management, promovare si monitorizare eveniment.

FESTIVALUL LEMNARILOR -23+25 Septembrie - Prima editie- concept,
organizare, management, promovare si monitorizare eveniment.

OKtober Fest Slanic-Moldova-14-16 Octombrie Prima Editie -concept,
organizare, management, promovare si monitorizare eveniment.

Ravasitul Oilor 21-23 Octombrie 2016
Ravasitul oilor marcheaza sfârsitul fiecarui an pastoral, în perioada în care turmele
de oi coboara din munti si sunt împartite proprietarilor, împreuna cu produsele
obtinute de la ele. Este prilejul cu care ciobanii îsi reîntâlnesc familia si consatenii

si se întrec, cu mândrie, în calitatea produselor obtinute si în frumusetea animalelor
proprii.
Am asigurat organizarea, managementul, promovarea si monitorizarea
evenimentului. Rasunetul sarbatorii noastre a ajuns
departe. http://stirileprotv.ro/…/a-inceput-ravasitul-oilor-in-slani…

SERBĂRILE ZĂPEZII- decembrie 2016 – ianuarie 2017
Orașul Slănic Moldova s-a transformat în timpul ultimei luni a anului 2016 și
primele două luni a anului 2017 într-un tărâm de poveste prin activitățile
desfășurate, specifice acestui iubit anotimp: Festivalul de tradiții și obiceiuri de
iarnă - organizat între Crăciun și Anul Nou, Patinoarul „Magie pe gheață!” deschis
în fiecare zi, spectacole si concursuri la Pârtia de schi Nemira.

2. Activitatea de identificare si atragere de finantari/proiecte.
Identificare, coordonare, asistenta depunere proiect atragere fonduri europene,
ARCA- Antreprenoriat Responsabil in Comunitati Activ
Apel : POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor
cu profil non-agricol din zona urbană
Obiectivul general al proiectului consta in creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Proiectul vizeaza in mod specific:
• Imbunătățirea competențelor antreprenoriale ale 400 de persoanelor fizice (de
ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o
afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o
afacere nonagricolă în zona urbană.
• Susținerea membrilor grupului țintă în implementarea planurilor de afaceri
selectate în vederea finanțării: Proiectul își propune sprijinirea și înființarea a 75 de
IMM-uri. • Menținerea celor 150 de locuri de muncă create in cadrul
intreprinderilor infiintate pentru o perioada de minim 12 luni dupa finalizarea
proiectului.
• Functionalitatea celor 75 de întreprinderi create prin proiect pentru o perioada de
minim 12 luni dupa finalizarea proiectului.
Indicatori: • 4S11 Persoane care beneficiază de sprijin, din care: șomeri & inactivi
/angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă = 400 • 4S10
IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului = 75 • 4S9
Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri&inactivi/
persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului = 150 • 4S9 Locuri de
muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri&inactivi/ persoane
angajate la 6 luni după terminarea sprijinului = 150 • 4S10 IMM-uri create și
funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului = 75.
Proiect aflat in evaluare.
Proiectul Copilul in Școala viitorului- Componentă
POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
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-

Apel

:

Obiectivul : Completarea bazei materiale școlare și creșterea calității procesului de
intruire școlară pentru elevii Școlii Gimnaziale nr.2 Slănic Moldova. Sprijinirea

elevilor pasionați și talentați de domeniul IT pentru dezvoltarea abilităților
persoale.
Extinderea activităților centrului de zi, prin diferite activități în perioada iulie –
octombrie 2016, beneficiari peste 170 de copii.
Proiect aflat in evaluare.
Colaborare, vizite, asigurarea documentelor necesare in vederea asigurarii
finantarii Centrului de ingrijire la domiciuliu din Ciresoaia.
Participarea la alte proiecte aflate inca in faza de pregatire.

3. Activitatea de asistenţă socială
Coordonarea bunei desfasurari a activitatii compartimentului SPAS si a activitatii
de asistenta sociala in general,printr-o mai stransa colaborare cu celelalte institutii
implicate in activitatea sociala: Scoala, Biserica, Comunitatea Surorile Providentei.
Organizarea unor evenimente de strangere de fonduri si obiecte care au fost
distribuite familiilor nevoiase.
Am asigurat coordonarea persoanelor de la Legea 416/2001, apte de munca ,
beneficiare de ajutor social, la lucrarile si actiunile de interes local conform
planului intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) si (8)din Legea
416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare :
- Lucrari de intretinere a drumurilor,santurilor si podetelor;
- Lucrari de curatire a albiilor paraielor de pe raza localitatii
- Lucrari de intretinere a spatiilor exterioare ;
- Activitati de sprijinire si intretinere a unor persoane in varsta,bolnave,izolate
sau a altor categorii fara posibilitati financiare;
- Intretinerea zonelor de-a lungul drumurilor:cosirea resturilor vegetale,
adunarea gunoaielor ;
- Plantarea de copaci,
Ca presedinte al Consiliului Comunitar Consultativ am participat la sedintele
comune, rezolvand diversele problem aparute in domeniul autoritatii tutelare.
Supravegherea desfasurarii proiectelor de incluziune sociala desfasurate sub
finantarea UNICEF.

4. Activitatea de coordonare a compartimentelor de buget-contabilitate,
impozite sit axe, resurse umane,protectia mediului, secretariat, relatii cu
publicul, biblioteca, casa de cultura.
Asigurarea desfasurarii activitatilor în conformitate cu actele normative care
reglementează sarcinile si atributiile ce-i revin, având drept obiectiv îndeplinirea
măsurilor stabilite în planul de activitate si deservirea populatiei in conditii optime.
- Asigurarea funcționalitatii canalelor de comunicare și cetățeni, mass-media
și alte organisme (pagina web a Primăriei/pagina de Facebook, communicate
de presa);
- Monitorizarea politicilor de realizare a managementului în domeniul
resurselor umane.
- Asigurarea gestionarii resursele materiale şi financiare de care dispune
instituţia, conform nevoilor, priorităţilor şi deciziilor luate, în interesul
colectivităţii locale, corelat cu politicile şi strategiile locale şi sectoriale,
precum şi cu priorităţile stabilite şi programele de dezvoltare economicosocială ale unităţii administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor
legale.

5. Activitatea in Consiliul Local si Comisiile de specialitate.
In cadrul Consiliului local am fost prezenta la toate ședințele acestuia fiind si
presedintele Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului.
De asemenea am participat activ in urmatoarele comisii:
- presedinte al Comisiei Sociale de analiza a solicitarilor privind repartizarea de
locuinte construite prin ANL.
- presedinte al Comisiei de Licitatii pentru inchirieri
-presedinte al Consiliului Comunitar Consultativ.
- membru al Comisiei de achizitii.
6. Activitatea de coordonare a desfasurarii activitatilor comerciale
sezoniere si ocazionale in zona statiunii.

Am asigurat coordonarea activitatilor de planificare, organizare şi control a
activitatilor comerciale ocazionale si sezoniere desfasurate pe raza statiunii
Slanic-Moldova.
Alte activități în cadrul Primăriei:
- initierea si coordonarea construirii de platforme pentru colectarea gunoaielor si a
platformelor de colectare selective a PET-urilor
-asigurarea transportului și distribuției ajutoarelor alimentare comunitare PEAD;
-rezolvarea în cel mai scurt timp a reclamațiilor cetățenilor , sosite la Primărie ,
privind rețele de electricitate , și a reclamațiilor privind neridicarea gunoiului
menajer;
- Asigurarea unei bune comunicarii si colaborari intre primarie si Scoala in vederea
imbunatatirii conditiilor oferite elevilor.
- Am organizat evenimente de curatenie a albiei raului si a traseelor turistice
impreuna cu voluntari din Slanic-Moldova si alte localitati si Salvamont Bacau.
- Am organizat numeroase intalniri cu cetatenii orasului, reprezentantii societatii
civile, ai mediului de afaceri , reprezentanti ai presei locale si nationale, cu delegati
ai diverselor institutii de interes pentru administratia locala (invatamant,
medicina,etc.). Aceste intalniri au avut ca obiect principal dezbaterea unor teme de
interes local cum ar fi invatamantul, sanatatea, transportul de persoane, asigurarea
serviciilor publice furnizate cetatenilor ( apa, canalizare, salubrizarea localitatii,
ajutoare sociale ) dezvoltarea si promovarea turismului local, ordinea publica si
siguranta cetatenilor , prevenirea si combaterea savarsirii faptelor antisociale .
Toate aceste intalniri de lucru au contribuit la stabilirea nevoilor reale ale
comunitatii dar si la luarea deciziilor in sensul rezolvarii acestor probleme.

Principalul obiectiv al activitatii noastre, este acela de a crea o administratie
publica locala eficienta, in folosul cetateanului. Ceea ce pot spune eu, este ca,
experienta acumulata in 6 luni de activitate, reprezinta punctul de pornire pentru
determinarea masurilor de imbunatatire a activitatii in 2017. Acest raport se
doreste a fi expresia unei deschideri si a unei transparente totale a activitatii pe care
o desfasuram in interesul comunitatii noastre locale.

Viceprimar
Mihaela Elena Anton

