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Raport de activitate al viceprimarului
oraşului Baile Herculane

In indeplinirea prevederilor art. 51, alin. 3 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,
republicata, modificata si completata, raportul de activitate al Viceprimarului Orasului Baile Herculane privind
activitatea de la inceputul mandatului, este un gest firesc pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii
pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre.
Lucrarea de fata este unul din instrumentele prin care Primaria Baile Herculane pune la dispozitia
cetatenilor date concrete despre activitatea noastra. Raportul contine informatii despre activitatea structurilor
subordonate Viceprimarului, conform Organigramei aparatului de specialitate al Primarului si serviciile publice
subordonate, fara personalitate juridica. Prezentul raport va prelua o parte din raportul prezentat de domnul
Primar, insa cu referire stricta la domeniile de competenta care imi sunt conferite. Consider ca datele prezentate
in raport pot oferi cetatenilor orasului o imagine generala asupra activitatii noastre de la inceputul mandatului,
asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale. Consider vitala pentru o administratie
comunicarea cu cetatenii orasului, cu privire la modul si eficienta rezolvarii treburilor publice, a actiunilor
intreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de indeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii
de activitate. In acest interval s-au inregistrat rezultate bune si foarte bune, personalul intelegand pe deplin
responsabilitatea pe care o poarta, atat pentru respectarea legalitatii, dar si pentru a veni in intampinarea
doleantelor cetatenilor, pliindu-se ca de fiecare data la cerinte si facand fata cu succes acestora. Actiunile care au
fost intreprinse pe intreg mandatul, au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administratiilor locale,
respectiv investitii de interes local, asistenta sociala, educatie, sanatate, cultura, tineret, sport, situatii de urgenta,
protectia si refacerea mediului, dezvoltare urbana, evidenta populatiei, poduri si drumuri publice, servicii de
utilitate publica, activitati de administratie social-comunitara. Pe langa exercitarea atributiilor conferite direct de
domnul Primar, de coordonare a unor structuri organizatorice, m-am implicat activ in activitatea Asociatiilor de
Dezvoltare Intercomunitara in care orasul Baile Herculane este parte, in acest sens participand la toate sedintele
forurilor de conducere al acestora si luand deciziile pentru care am fost imputernicit de Consiliul local al orasului
Baile Herculane, decizii care am considerat ca sunt cele mai bune pentru orasul Baile Herculane, inventarierea şi
administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al oraşului, verificarea termenelor de
execuţie şi a calităţii lucrărilor la investiţiile în derulare. În calitate de consilier local, am participat activ la toate
sedintele comisiei de specialitate din care fac parte, acordand aviz favorabil tuturor proiectelor de hotarare care
au fost initiate de d-l Primar si care au avut un impact pozitiv pentru comunitatea locala, participand totodata si la
celelalte sedinte de plen ale Consiliului local.
ACTIVITATI LEGATE DE COORDONARE SI CONTROL
Activităţile de zi cu zi cuprind şi analiza unei părti din adresele petiţilor, cererilor din partea persoanelor
fizice şi juridice care intră în instituţie prin registratură, analiza şi repartizarea acestora către serviciile din primărie
precum şi analiza, avizarea documentelor ce se eliberează din primărie către cetăţenii din Baile Herculane,

instituţiile şi persoanele juridice din afara Primăriei. Activitatea executivă în cadrul Primăriei Baile Herculane (cea
de zi cu zi) este aceea care decurge din delegarea de atributii prin Dispoziţia Primarului (cf.legii 215) şi anume
atribuţii legate de relaţia cu Consiliul Local, atribuţii referitoare la bugetul local si atribuţii privind serviciile publice
asigurate cetătenilor. De asemenea, m-am implicat în rezolvarea problemelor ridicate de cetăţeni, atât pe stradă
în întâlniri ocazionale, cât şi în întâlniri organizate prin adunări cetăţeneşti cu diferite ocazii. La aceste întâlniri cât
şi în audienţe cetăţenii au ridicat diferite probleme – probleme de fond funciar, solicitări de refacere a drumurilor
şi a trotuarelor, spaţii verzi, parcări, canalizare, iluminat public, reparaţii sau montare poduri şi podeţe chiar şi
probleme personale etc., cautand o rezolvare pentru fiecare problema expusa, incercand de fiecare data sa
mentin prestigiul institutiei si increderea acordata de cetateni. Am avut o preocupare permanenta pentru
promovarea imaginii localitatii noastre, implicandu-ma in gasirea de surse de finantare nerambursabile pentru
proiecte de dezvoltare urbana, atat pe plan national, cat si pastrand o legatura permanenta cu minicipalitatea din
Veliko Gradiste pentru realizarea de proiecte transfrontaliere. De asemenea m-am implicat in toate manifestarile
organizate de Primarie, manifestari care au ca scop pastrarea identitatii nationale si zonale, manifestari socioculturale si sportive, astfel: Comemorare poet Mihai Eminescu; Balul de 8 Martie; Sarbatori Pascale; Festival
folcloric ,,Pinul Negru de Banat”; Festivalul International de Folclor ,,Hercules”; Zilele Orasului B.Herculane; Ziua
Pensionarului; Negeea Pecinisca ,,Duminica Tomi”; Cupa ,,Hercules” la Handbal; Hercules Maraton; Herculane
Climbing Open; Kids Fest; Zambet de copil; Powerlifting; Simpozion ,,Romania Centenara” si altele.
Chiar daca Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii Publice si Investitii Publice nu imi
sunt subordonate direct, m-am implicat activ in realizarea lucrarilor de investitii din oras, fiind desemnat
presedinte la numeroase comisii de achizitii publice si receptie a lucrarilor ce s-au desfasurat pe raza orasului
nostru. În perioada analizata, m-am implicat activ si in buna desfasurare a actului didactic din oras. Activitatea
Consiliilor de Administratie a fost modificata substantial, acestea primind numeroase atributii, in toate domeniile
de activitate ale unei unitati de invatamant. In continuare permiteti-mi sa va prezint rezultatele structurilor care se
afla in directa mea subordine, cu precizarea ca rezultatele sunt rodul intregii echipe a Primariei orasului Baile
Herculane si acestea se regasesc si in Raportul de Activitate al Primarului orasului Baile Herculane, care
a
coordonat intreaga activitate.
SERVICIUL ADMINISTRARE URBANĂ
Prin intermediul acestui serviciu, asa cum rezulta si din denumire a fost asigurata toata activitatea de
administrare urbana SC BHPrimtrans SRL, societate comerciala al carei unic actionar este orasul Baile-Herculane,
prin Consiliul Local al Orasului Baile-Herculane. In perioada analizata
s-au organizat si urmarit desfasurarea in
conditii corespunzatoare a actiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la unitatile de invatamant. In
permanenta s-a verificat si efectuat curatenia si salubrizarea orasului, precum si a cailor de acces, a zonelor
periferice ale orasului, in punctele cu depozite de gunoi necontrolate, potrivit legislatiei in vigoare.
Zilnic s-a urmarit activitatea la sectorul maturat stradal, zone verzi si a persoanelor beneficiare la Legea nr.
416/2001 a venitului minim garantat, toate actiunile intreprinse de acesti salariati fiind de curatenie, ecologizare,
infrumusetare, in functie de specificul activitatii si al anotimpului. Chiar daca aceasta atributie pare simpla la o
prima citire, va asigur ca nu este deloc asa, fiind o activitate extrem de solicitanta, fiind implicate foarte multe
persoane si incercand sa mentinem orasul
Baile Herculane la standardul de oras european, ca nivel al
curateniei .
Colaborarea cu Politia, Jandarmeria, Pompierii Militari cat si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
(SVSU- serviciu care imi este subordonat), la organizarea evenimentelor de pe raza Orasului Baile Herculane a fost
tot timpul o colaborare benefica, toti fiind prezenti in procesul de informare a populatiei, cetatenii orasului nostru
fiind informati la timp cu ocazia unor probleme cauzate de vreme nefavorabila (zapezi, caderi de turturi etc.) cat si
a unor drepturi ce li se cuvin (intocmirea dosarelor de ajutor social, ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutorul
alimentar comunitar etc.).
In cadrul programului de asfaltare a orasului, agentii Politiei impreuna cu SVSU au informat din timp
cetatenii strazilor in curs de asfaltare despre posibilitatea racordarii la utilitatile publice, pentru a proteja ulterior
lucrarile de asfaltare.

Conform situatiei operative existente in momentele respective, conducerea institutiei a stabilit itinerariile
de patrulare, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, astfel s-a asigurat ordinea prin patrulare
periodica pe raza orasului, tinand totodata legatura telefonica cu conducerea si compartimentele “Urbanism” si
“Registrul Agricol” ale Primariei.
Politia si Jandarmeria au asigurat ordinea in timpul manifestarilor sportive ( Herculane Maraton, Kids Fest),
diferite evenimente religioase (“Obiceiul din ziua de Boboteaza” ,,Hramul Manastirii Nasterea Maicii Domnului”
din Baile Herculane) unde politistii au fost prezenti in efectiv marit. De asemenea, politistii si jandarmii au fost
prezenti in efectiv marit la alegerile Parlamentare si Referendum. Intrand in sfera ordinii, politistii si jandarmii de
pe raza Orasului, au intensificat patrularea pe zonele periferice ale orasului in vederea depistarii persoanelor care
depoziteaza gunoi ilegal. In urma activitatii desfasurate, agentii locali au surprins mai multi cetateni ce incalcau
normele de depozitare, au fost legitimati si inregistrati intr-o baza de date, fiind totodata sanctionati cu
avertisment verbal, la prima abatere. Neinregistrandu-se cazuri de repetare a faptei nu a fost necesara aplicarea
amenzilor contraventionale. La capitolul paza, Politia si Jandarmeria au asigurat paza, prin patrulare periodica, a
diferitelor utilaje folosite in lucrarile de asfaltare a strazilor de pe raza orasului. Tot prin patrulare Politia si
Jandarmeria din oarasul nostru a asigurat paza si integritatea cladirilor si mijloacelor tehnice (tonete) din Pietele
Agroalimentare de pe raza Orasului Baile Herculane. Ca evenimente negative, in timpul patrularii in zona centrala
a orasului, au fost identificate si sanctionate persoane care au provocat scandaluri aflandu-se in stare de ebrietate
luandu-se masurile legale.
Implicarea impreuna cu angajatii de la SVSU (Pompierii Civili) in diferitele cazuri, de incendii de vegetatie,
pe raza Parcul National Domogled-Valea-Cernei, suprafata ce inconjoara Orasul nostru, unde a fost necesara
interventia Pompierilor Militari, in numar, de ordinul sutelor, din mai multe judete si a elicopterelor, din cadrul
M.A.I., la unele interventii fiind prezent si domnul Prefect al judetului Caras-Severin. In aceste situatii de urgenta,
am asigurat transportul pompierilor, a hranei si apei necesare acestora pentru stingerea incendiilor in teren
accidentat. Am asigurat transportul pilotilor si servantilor de pe elicopterele ce au fost mobilizate in zona, cat si
paza aeronavelor.
La aceste actiuni au participat si angajatii RNP. Romsilva (atat din cadrul ocoalelor silvice, cat si angajatii
parcurilor nationale), angajatii SVSU din cadrul primariilor invecinate si voluntari (locatarii invecinati cu zonele
incendiate).
S-a intervenit impreuna cu Politia Nationala la apelul de urgenta 112 in diferite cazuri: incendii, arbori
dezradacinati, accidente rutiere, furturi conflicte familiale, si alte situatii grele, unde Pompierii Militari cat si
Serviciul Voluntar de Situatii de Urgenta au reusit sa inlature, la timp, pericolul public, prin prompta interventie a
Pompierilor Militari alaturi de SVSU (Pompierii Civili), reusindu-se astfel evitarea multor accidente si salvarea unor
persoane, din situatii critice, care se puteau solda cu pierderi de vieti omenesti.

ASISTENTA MEDICALA IN UNITATILE DE INVATAMANT PRESCOLAR
In conformitate cu prevederile OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si
competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale si ale HG nr.
56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, inca din anul 2009, s-a
infiintat “Serviciul de asistenta medicala in unitatile de invatamant”, serviciu public fara personalitate juridica, prin
transferarea activitatii de asistenta medicala ce se desfasoara in gradinita, catre autoritatile publice locale.
Organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, coordonarea si controlul functionarii “Serviciului de
asistenta medicala in unitatile de invatamant” este atribuita Primariei Orasului Baile Herculane. Asistenta medicala
acordata prescolarilor pe toata perioada, se afla in incinta Gradinitei ,, Floare de Colt” se asigura in cabinetul
medical din gradinita. Acest serviciu se organizeaza si administreaza cu respectarea urmatoarelor principii:
principiul dezvoltarii durabile, principiul autonomiei locale, subsidiaritate, principiul responsabilitatii si legalitatii,
principiul corelarii cerintelor cu resursele, principiul protectiei sanatatii, principiul administrarii eficiente a
bunurilor din proprietatea publica, principiul liberului acces la informatiile privind acest serviciu public.

ASISTENTA MEDICALA PREVENTIVA - examenele medicale de bilant se adreseaza prescolarilor, copiilor de
la Gradinita de copii ,,Floare de Colt”. Examinarile medicale acordate zilnic unui numar de 170 prescolari . La
examenele de bilant au fost examinati un numar de 115 prescolari.
Activitatea administrativ-economica
a) Asigurarea de medicamente, materiale sanitare, instrumentar la nivelul cabinetului se realizeaza de
catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Caras-Severin prin Primaria Baile Herculane si presupune: intocmirea de
referate de necesitate, urmarirea achizitionarii produselor, urmarirea valabilitatii lor;
b) Asigurarea unor reparatii – modernizari a spatiului medical;
d) Informarea parintilor in vederea desfasurarii campaniilor de vaccinare.
BIBLIOTECA ORASENEASCA este un centru cultural ce ofera acces spre cunoastere, informatie sau opere
ale creatiei prin intermediul unui sir de resurse si servicii (imprumut la domiciliu, sala de lectura, biblionet) si este
in mod egal disponibila tuturor membrilor comunitatii. Biblioteca oraseneasca indeplineste urmatoarele
deziderate:
- pune la dispozitia utilizatorilor documente culturale si de informare actualizate, sub diferite formate,
astfel organizate incat accesul la ele sa fie foarte rapid;
- este un refugiu cultural pentru colectivitate;
- ofera acces la cultura si la universul informational;
- detine un serviciu de informare si de acces la informatii;
- prelucreaza informatii locale;
- intra in legatura directa cu serviciile publice locale;
- este un forum de dezbatere pentru activitati civice;
- organizeaza evenimente si servicii culturale.
Biblioteca oraseneasca constitue o infrastructura a serviciilor de informare, educative, culturale si tehnice
pentru cetatenii orasului, localnicii din comunele si satele invecinate cat si turistii ce viziteaza Orasul Statiune de
pe Valea-Cernei - Baile Herculane.
Raspunde exigentei drepturilor fundamentale ale omului, oferind informatii, cunostinte si cultura,
educand in materie de cetatenie in societate. Pentru a-si desfasura cu success activitatea, pentru a-si mentine
imaginea in societate, biblioteca lucreaza in parteneriat cu institutiile de invatamant din oras. Biblioteca orasului
Baile Herculane a devenit o institutie cu profil cultural, informativ si stiintific ce sprijina procesul de studii din
comunitate, fiind solicitata in special de studentii, elevii si turistii care viziteaza Statiunea noastra. Ei si-au schimbat
radical cerintele datorita modificarilor in programele de invatamant. A sporit necesitatea unui alt tip de
informatie, a altor genuri de lucrari: elaborarea de referate pe diverse teme, realizarea proiectelor, scrierea
eseurilor, alcatuirea portofoliilor, prezentarea referintelor bibliografice. Pentru intampinarea acestor necesitati
biblioteca dispune de un numar de 43 479 carti si periodice tiparite. Conform statisticii, utilizatorii care au
imprumutat la domiciliu sau au consultat in sala de lectura, documente din toate domeniile (literatura pentru
copii, literatura de specialitate, enciclopedii, beletristica, etc), reiese urmatoarea situatie: anul 2016=2093
utilizatori; anul 2017=2698 utilizatori; anul 2018(pana la 31.octombrie)=1982 utilizatori. Centrul Biblionet ofera
utilizatorilor din Baile Herculane un serviciu prin care acestia au acces gratuit la internet precum si de ghidare din
partea bibliotecarei instruita pentru a putea utiliza la maxim potential noile resurse.
PIATA AGROALIMENTARA
In intervalul mentionat, la piata agroalimentara s-au desfasurat in bune conditii activitatile cotidiene de
inchiriere a meselor si cantarelor, taxarea producatorilor agricoli si verificarea provenientei marfurilor,
intretinerea curateniei, totul pentru o cat mai buna deservire a cetateanului, de protectie a consumatorului si a

producatorului agricol. Pentru o servire cit mai buna a clientilor s-au verificat periodic din punct de vedere
metrologic, cantarele si greutatile folosite si a fost mentinut un cantar electronic pentru ca fiecare client al pietei
sa-si poata verifica corectitudinea cantariri de catre vanzatorii din piata. În prezent activitatea comerciala din Piata
Agroalimentara se desfasoara in conditii civilizate, pe tonete , amplasate pe platoul din piata agroalimentara,
beneficiind de toate utilitatile impuse pentru o piata agroalimentara, toate in beneficiul cetatenilor orasului
nostru. Tarifele pentru rezervarea tonetelor si chiriile la spatiile din piata, au permis autofinantarea pietei intr-o
masura foarte mare. Prin investitiile facute la Piata agroalimentara pot spune ca in prezent se realizeaza un comert
civilizat.
Prezentul raport reprezinta bilantul activitati mele desfasurate de la inceputul mandatului, dorind inca o
data sa precizez ca rezultatele apartin intregii echipe si desi suntem multumiti de rezultatele obtinute, in ciuda
greutatilor intampinate, atat de ordin legislativ, cat si de ordin financiar, ne dorim ca si pe viitor rezultatele sa isi
pastreze acest trend ascendent, astfel incat ele sa fie nu doar statistic notabile, ci ca intreaga noastra activitate sa
raspunda nevoilor si dorintelor cetatenilor orasului Baile Herculane in slujba carora ne aflam.
Aceasta este doar o scurtă prezentare a realizărilor mai importante pe care am reuşit să le facem în cursul
mandatului. Pentru o mare parte a problemelor rezolvate, mulțumesc salariaților Primǎriei, Consiliului Local al
Orasului Baile-Herculane şi cel mai important cetǎțenilor care au înțeles cǎ în oraşul nostru trebuie sǎ existe un
climat de calm, cooperare şi respect reciproc
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