Primari, viceprimari de 3 si 5 stele, Secretari de rangul 4 si 1

In perioada 27 februarie – 3 martie a avut loc la Bucureşti cea de-a XIV a sesiune
ordinară a adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România.
In cadrul întrunirii au fost dezbătute mai multe probleme, printre care raportul de
activitate, bilanţul de activitate pe anul 2010, adoptarea unor decizii de asociere, precum
şi întâlniri cu membri ai Guvernului. La adunare au participat peste 500 de primari,
viceprimari si secretari din toate judetele ţării.
Pe 28 februarie şi 1 martie a avut loc ceremonia decernării trofeelor și a diplomelor de
excelență: „PRIMAR DE 3-5 STELE”, „VICEPRIMAR DE 3-5 STELE”, „SECRETAR
DE RANGUL 4-1” Aceste distincţii au fost înmânate primarilor si viceprimarilor care au
mai mult de trei, patru sau cinci mandate si secretarilor cu o vechime de peste 15 ani in
functie.
Judeţul Bihor se poate mândri cu 3 trofee acordate aceleasi comune – DRAGANESTI „PRIMAR DE 4 STELE” acordat domnului ing. Bogdan Gheorghe Danut;
VICEPRIMAR DE 4 STELE” acordat domnului ec. Banda Adrian Ovidiu si
„SECRETAR DE RANGUL I” acordat domnului jr. Horge Vasile.
Distincţiile au fost oferite din dorinţa de a le răsplăti meritele importante şi în semn de
apreciere pentru alegerea lor de mai multe ori în funcţie si vechimea in functia de
conducere.
Bogdan Gheorghe Danut a devenit primarul comunei Draganesti din iunie 1996 şi a
rămas la conducerea acesteia până in prezent.
“Am fost plăcut impresionat în momentul în care am primit trofeul. Eu măsor trecerea
mandatului în realizări, nu în timp. Sunt bucuros că am împlinit 90% din obiectivele pe
care mi le-am propus la fiecare 4 ani. De-a lungul anilor am făcut eforturi pentru a
dezvolta activitatea primăriei şi pentru a îmbunătăţi serviciile pe care le oferim
cetăţenilor. Administrez o comună mare, care are în componenţă zece sate şi peste 100 de
obiective anual: un număr de 12 biserici, 8 şcoli, 10 cămine culturale, 6 grădiniţe, un
cabinet medical şi peste 30 de km de drumuri; este o moştenire grea dar care trebuie
modernizată. Rămân la conducerea prmăriei atât timp cât pot face ceva pentru oameni,
când nu voi mai reuşi acest lucru, mă voi retrage”, ne-a spus edilul.
De asemenea conducerea Asociaţiei Comunelor din România a hotărât să acorde diplome
de excelenţă viceprimarilor şi secretarilor de comune.

Banda Adrian Ovidiu a devenit viceprimarul comunei Draganesti din iunie 1996 şi a
rămas la conducerea acesteia până in prezent.
Horge Vasile este secretarul comunei Draganesti, Judetul Bihor, de peste 35 de ani şi a
primit diplomă de excelenţă „SECRETAR DE RANGUL I” în semn de apreciere
deosebită a meritelor pentru continuitatea şi vechimea în cea mai înaltă funcţie din
ierarhia funcţionarilor publici de conducere de la nivelul unitatilor administrativteritoriale. Din intreaga ţară au primit diplomă de excelenţă „SECRETAR DE RANGUL
I” un numar de 4 secretari.
In cele cinci zile ale întrunirii primarii au mai abordat problemele ce au vizat autonomia
locală, elaborarea unui cod al finanţelor publice, modificarea şi completarea Legii 33/
1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică. Mai exact, se urmăreşte ca
în cadrul Consiliului Local, lucrările de interes local să fie aprobate de către fiecare
localitate în parte. In atenţia primarilor a intrat totodată modificarea şi completarea
Legii 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Se are în
vedere în acest caz ca trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ
teritoriale în domeniul public al alteia să se facă prin Hotărârea autorităţii deliberative a
unităţii administrativ teritoriale ce urmează să predea bunul. Se elimină astfel trecerea
prin intermediul unei Hotărâri de Guvern pentru a se simplifica lucrurile.
Participarea reprezentanţilor structurilor asociative la şedinţele Guvernului, implicit la
cele organizate de Prefectură, extinderea proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
cu încă cel puţin 1.000 de proiecte, utilizarea unor programe informatice şi integrate
intercomunitare de la sistemul naţional informatic de evidenţă a populaţiei, relaţia dintre
primari şi şefii de Post, modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale au
fost alte probleme discutate la întrunirea primarilor.
Altă propunere a aleşilor locali s-a referit la atragerea şi completarea fondurilor pentru
programele existente la nivelul fiecărei localităţi. Se are în vedere stabilirea standardelor
de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural a programelor de investiţii, precum şi
durata pentru implementarea acestora. Problema fondurilor a fost dezbatută temeinic
fiindcă se ştie bine că sunt lucrări începute în toată ţara de ani de zile care nu mai au
continuitate. Lucrul acesta face posibilă situaţia ca investiţia realizată să fie pierdută, iar
banii cheltuiţi inutil. Pentru asta, aleşii locali doresc susţinere financiară de la Guvern, în
special pentru proiectele cu finanţare europeană.
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