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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 

Viceprimar și Consilier Local  

MARIUS – NICOLAE HELJIU 

 

       În conformitate cu prevederile art. 225 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, depun prezentul raport de activitate pe anul 2020.  

       Pe perioada anului 2020 activitatea mea în cadrul Primăriei orașului Petrila și în cadrul Consiliul 

Local al orașului Petrila s-a concretizat după cum urmează: 

 

A. Activitatea de Viceprimar  

Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Petrila nr. 170 din data de 29 octombrie 2020, am 

avut onoarea de a fi ales în funcția de Viceprimar al orașului Petrila, astfel scurta perioadă scursă 

până la finalul anului 2020 a fost un bun prilej pentru acomodarea cu atribuțiile onorantei funcții 

publice în care am fost investit.  

Pentru o administrație eficientă, consider vitală comunicarea cu cetățenii orașului. În acest sens 

am participat la întâlniri, am acordat audiențe, am interacționat prin mijloace electronice, m-am 

deplasat în teren, atunci când a fost cazul, pentru a constata la fața locului anumite probleme și în 

măsura posibilităților legale pentru a le soluționa. 

 Am participat în calitate de președinte sau, după caz, simplu membru în diverse comisii: comisia 

de recepție a lucrărilor publice, comisia pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public și privat al orașului Petrila, etc. 

        În această perioadă colaborarea cu domnul primar, cu funcționarii publici din cadrul primăriei 

dar și activitatea desfășurată alături de Consiliul Local al orașului, a fost eficientă.  

 În perioada scursă de la preluarea mandatului de Viceprimar și până la sfârșitul anului 2020 am 

militat, prin îndrumarea pe diverse căi de comunicare, pentru respectarea recomandărilor venite din 

partea specialiștilor astfel încât infecția cu noul tip de Corona Virus să nu aibă un grad ridicat de 

răspândire în orașul Petrila. 

 

B. Activitatea de Consilier Local în cadrul Consiliului local al orașului Petrila în anul 2020 a avut o 

structură formată din doua mandate de consilier local.  

 

Astfel, în primul mandat desfășurat în perioada 01.01.2020 – 20.10.2020: 

- Am participat la un număr de 23 de ședințe ale Consiliului Local, în cadrul cărora am 

intervenit cu observații care au vizat fondul proiectelor de hotărâri; 

- Am participat la un număr de 10 ședințe ale Comisiei  Social – Culturale în calitatea de 

președinte al acestei comisii, în cadrul cărora s-au avizat favorabil 24 proiecte de hotărâri; 

- Am participat la elaborarea proiectelor de hotărâri; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

În cel de-al doilea mandat de consilier local, început cu data de 21.10.2020, până la finalul anului 

2020, printre altele: 

- Am participat la un număr de 6 ședințe ale Consiliului Local, în cadrul cărora am intervenit 

cu observații care au vizat fondul proiectelor de hotărâri; 

- Am participat la un număr de 11 ședințe ale Comisiei Economice, în calitate de membru al 

acestei comisii, în cadrul cărora s-au avizat favorabil 29 proiecte de hotărâri; 

- Am participat la un număr de 7  ședințe ale Comisiei  Social -  Culturale, în calitate de 

președinte al comisiei, în cadrul cărora s-au avizat favorabil 18 proiecte de hotărâri; 

- Am participat la elaborarea proiectelor de hotărâri. 

       Pentru fiecare ședință de comisie sau de plen a Consiliului Local al orașului Petrila am luat la 

cunoștință ordinea de zi, am studiat amănunțit proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de 

ședință, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând în anumite 

situații, explicații și detalii de la factorii responsabili din cadrul Primăriei sau inițiatorilor de proiecte 

de hotărâre.  

Atât în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Petrila, cât și în cadrul comisiilor am 

militat pentru: 

a) Respectarea interesului cetățenilor; 

b) Reducerea fiscalității; 

c) Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește valorificarea patrimoniului privat al 

orașului și utilizarea domeniului public al acestuia; 

d) Utilizarea eficientă, în interesul cetățenilor și a comunității, a banilor publici. 

        

 

 

 

                                               VICEPRIMAR și CONSILIER LOCAL 

          MARIUS - NICOLAE HELJIU 
 


