RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI

În vederea reprezentării, soluţionării şi gestionării intereselor comunităţii locale şi asigurării
serviciilor publice furnizate de Primăria Chichiş, pentru activitatea mea în anul 2015 menţionez
următoarele activităţi:
•

Am gestionat proiectul Leader 1 „Proiect integrat privind achiziţia de dotări cămin
cultural, mobilier urban şi utilaje întreţinere spaţii verzi şi deszăpezire” depus de comuna
Chichiş la GAL Progressio/AFIR cu finanţare din fonduri comunitare. Proiectul a fost
declarat eligibil, s-a semnat contractul de finanţare în anul 2014, au fost achiziționate
dotările care au primit acordul de finanțare și s-a realizat decontarea cheltuielilor.

•

Am gestionat proiectul Leader 2. „Proiect integrat privind achiziţia unui buldoexcavator şi
dotări pentru baza sportivă” depus de comuna Chichiş la GAL Progressio-AFIR cu
finanţare din fonduri comunitare. Proiectul a fost declarat eligibil în 2014, iar investiția a
fost realizată și decontată în septembrie – noiembrie 2015.

•

Am participat la sesiunea de formare pentru experţi în politici anticorupţie în cadrul
proiectului „Politici anticorupţie pentru o administraţie responsabilă” iniţiată de MDRAP
pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie. Strategia a fost implementată la
nivelul administraţiei locale;

•

Am reprezentat comuna Chichiş în deplasarea la comuna înfrăţită Olaszfalu şi am
promovat relaţiile de colaborare cu această comună;

•

Am reprezentat comuna Chichiş la unele şedinţe ale Consiliului Judeţean Covasna în urma
mandatării mele de către dl. Primar.

•

Am reprezentat comuna Chichiş în relaţia cu Asociaţia AQUACOV, TEGA SA şi ECO
SEPSI şi GAL Progressio;

•

Am participat ca organizator la evenimentele prilejuite de Zilele comunei Chichiş.

•

Am participat la şedinţele Consiliului Local Chichiş şi am făcut parte din comisiile de
specialitate ale Consiliului;

•

Am gestionat unele probleme sociale semnalate de compartimentul de specialitate al
primarului;

•

Am conceput, redactat, depus şi decontat proiectul depus la Consiliul Judeţean privind
„Reabilitarea şi modernizarea dispensarului uman din comuna Chichiş II” prin care s-a
achiziționat o centrală de încălzire pentru dispensar și s-a reabilitat acoperișul clădirii aflat
în stare avansată de degradare;

Viceprimar
Taraş Silviu
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