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ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL DOBA

RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARALUI
COMUNEI DOBA PE ANUL 2018

Activitatea de viceprimar incerc si o subliniez pe urmdtoarele domenii enumerate
mai jos:

1. Investiliile
in cursul anului 2018 s-au derulat urmAtoarele investitii in comuna noastrA, investilii
pe care le-am umirit in contextul respectdrii documentaliei tehnice qi a detaliilor de
executie, cu numeroase deplasdri pe teren cu sau lfua dirigentele de qantier.
a. Modemizarea drumului Dcl53 in localitatea Paulian in valoare de 1.200.000 RON
lucrare flinalizatd $i receplionati in condilii bune.
b. Modemizarea cdminului cultural din localitatea Boghig in valoare de 335.500 RON
cu TVA, modemizarea clminului cultural din localitatea Paulian in valoare de 209.000 RON
cu TVA 9i After School din localitatea Boghiq in valoare de 786.300 RON cu TVA lucrdri
care nu sunt finalizate li ca atare nu s-au ficut receptiile.
Tot in contextul viitoarelor investilii, am umblat pentru oblinerea avizelor de la
Mediu, Electrica, pentru intoducerea gazelor naturale in comuna Doba, extinderii de apd in
localitatea Paulian gi a investiJiilor care se deruleaz6 prin programul PNDL-2: pod peste
Canalul Keleti, varianta de ocolire a gropii ecologice, modemizarea gcolilor gimlaziale din
Doba 9i a gcolii primare din Boghiq, investilii care vor incepe in cursul anului 20 1 9.

2. Agriculturu
Am ajutat un numtu de 45 de fermieri in completarea documentelor necesare pentru
ob(inerea subvenjiei pentru cultua de lucemi.
Am informat fermierii referitor la documentele ce trebuiesc depuse la APIA pentru
ob{inerea subvenJiilor.
Am ajutat fermiedi delnitori de bovine pentu oblinerea subvenliilor pentru p5Sune.
Menlionez cd in 2018, subven{iile pentru pd$une s-au oblinut de persoane fizice, nu de
Asocialia crescatorilor de bovine Doba.
Am colaborat cu domnul Gheorghina Sorin in intocmirea Titlurilor de Proprietati,
deplasari pe teren pentru clarificarea diferitelor probleme cum ar fi: limite de propdetdti,
perhrrbiri in posesie sau ocupiri ilegale de teren.
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Am urmdrit

am incercat si rezolv problemele in cadrul colectdri degeurilor
menajere de cAtre filma SC Instal Ross SRL
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pomim colectarea selectivd cu firma Mondorek SRL din Carei, prin
plasarea a 35 de containere in localitalile comunei, lucru care dupa parerea mea a fost
Am reu$it

sa

o reu$ita.

Ne-am ocupat cu firma Bodnar SRL de iluminatul public din comun6, unde am a\T rt
probleme qi reclamalii de la cetlteni. Sper c[ in anul 2019 prin modemizarea
preconizatd a iluminatului public si nu mai avem aceste probleme.
Am asigurat funcjionarea in mod economic al programdri de aprindere al
iluminatutui public prin reglarea permanenta a ceasurilor alocate din cutiile de
aprindere.
Am coordonat avtivitatea beneficiarilor Lg. 416 din comuna noasha !i al celor care
trebuie sa execute pedeapsa transformata in munci in folosul comunitalii. Sector
loafte greu de gestional.
Am colaborat cu Serviciul Voluntar pentru SituaUi de Urgentd pentru gestionarea
situa(iilor de ugenla.

inv dn nt

Am fost aproape de procesul de inv6{6m6nt prin asigurarea problemelor de transport a
materialelor lemloase, vidanjarea foselor septice, act de colectare selectivd unde $coala
Gimnaziati Doba a obtinut locut I pe Iara, am pafticipat la festiYitatea din anul lcolar 2017
2018.
Am participat ta majoritatea gedin{elor de consiliu local. Am incercat si am o
colaborare cit mai bund cu to{i consilierii din Consiliul Local Doba pentru a incerca sI
adopEm hotdrari cat mai corecte fi bune in folosul comunei noastre.
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Viceprimar,
Ing. Banha Jozsef
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