
Raportul de activitate al Viceprimarului municipiului Dorohoi pentru 

perioada -aprilie 2014-aprilie 2016 

  

  1

 
 
 

MUNICIPIUL DOROHOI 
 

 
 
 
 

 

RAPORTUL  

 
 DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI 

MUNICIPIULUI DOROHOI 
LUCIAN STELIAN TOPALAGĂ 

PENTRU PERIOADA  
aprilie 2014 - aprilie 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raportul de activitate al Viceprimarului municipiului Dorohoi pentru 

perioada -aprilie 2014-aprilie 2016 

  

  2

 
 
 
 

Subsemnatul Lucian Stelian Topalagă, în calitate de Viceprimar al Municipiului 

Dorohoi, în temeiul art. 51 alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezint următorul raport de 

activitate pentru perioada aprilie 2014 - aprilie 2016.  

Am fost ales consilier în Consiliul Local al Municipiului Dorohoi din partea U.S.L. 

în luna iunie 2012.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi nr. 96/11.04.2014 am 

fost ales ca Viceprimar al municipiului Dorohoi.   

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi nr. 6/27.06.2012 

privind stabilirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Dorohoi am fost desemnat ca membru în comisia de specialitate pe 

domeniul: Organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 

Prin Dispoziţia nr.397/25.04.2014, cu privire la delegarea de atribuţii de către 

Primarul municipiului Dorohoi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală republicată, cu completările şi modificările 

ulterioare mi-au fost delegate următoarele atribuţii: 

a) Coordonarea activității Direcţiei tehnice, asigurând organizarea, coordonarea şi 

controlul activităţilor din cadrul: 

-compartimentului urbanism, autorizare construcţii, amenajare a teritoriului, 

disciplina în construcţii; 

-compartimentului evidenţa domeniului public şi privat, patrimoniu; 

-compartimentului asociaţii proprietari, imobiliare, locativ, edilitare; 

-compartimentului investiţii; 

-compartimentului mediu. 

b) Coordonează şi răspunde de activitatea Direcţiei edilitare şi a Serviciului de 
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spaţii verzi; 

c) Coordonează şi răspunde de activitatea U.L.M. participând la elaborarea 

strategiilor locale sectoriale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, în colaborare cu operatorii existenţi şi prezentarea acestora Consiliului 

Local, precum şi la monitorizarea rezultatului fiecărui operator. 

 

 În domeniul investiţiilor: proiecte de investiţii derulate sau în curs de derulare 

în perioada de raportare:   

� Patinoar artificial 

         

 

 

 

 

 

 

 
� Piscină publică semiolimpică  

    

 

 

 

 

 

 

 

� Reabilitare, modernizare Parc ,,Cholet”       

� Reţea de canalizare pluvială Aleea Ghiocelului, Dorohoi - în curs de recepţionare; 

� Modernizări trotuare, căi de acces, străzi în municipiul Dorohoi; 
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� Canalizare menajeră blocuri J1, J2, J3, Aleea Păcii, municipiul Dorohoi, județul 

Botoșani - în curs de execuţie;  

� Obiectiv cultural de interes local Cinematograf ,,Melodia” - str. A.I. Cuza nr. 25; 

        

 

 

 

 

 

� Locuinţă unifamilială parter, str. Dumbrava Roșie, municipiul Dorohoi, judeţul 

Botoșani- 24 locuinţe; 

     

 

 

 

 

 

 

� Amenajare teren de sport la Scoala Gimnazială ”Spiru Haret”     

� Reabilitare canalizare pluvială str. Sălciilor, municipiul Dorohoi, județul Botoșani; 
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� Reabilitare clădire în vederea amenajării unor locuințe sociale str. Locomotivei nr. 

4; 

� Reabilitare și modernizare parcuri zona centrală - municipiul Dorohoi;  

� Locuinte pentru tineret destinate închirierii str. 1 Decembrie fn, municipiul 

Dorohoi, jud. Botosani - etapa III.1 - 48 de apartamente.  

 

 

Am desfăşurat activitatea în comisiile în care am fost nominalizat: 

 

� comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate, precum şi în 

regim de închiriere din fondul locativ al municipiului Dorohoi;  

� comisia pentru verificarea şi recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiective de 

investiții; 

� comisia internă de aplicare unitară a Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;  

� comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar a municipiului Dorohoi;  

� comisia de predare-primire a bunurilor din inventarul domeniului public al 
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municipiului Dorohoi în vederea administrării lor; 

� comisia de licitație, concesionare și vânzări terenuri;  

� comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a 

dezvoltării Sistemului de Control Intern/Mangerial din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi,   

� comisia de evaluare a ofertelor la lucrări de prestări servicii pentru Direcția 

edilitare; 

� comisia pentru verificarea şi recepţia la terminarea lucrărilor efectuate de către S.C. 

Servicii Publice Locale S.R.L.  

� comisia pentru verificarea şi recepţia la terminarea lucrărilor efectuate de către 

Direcția de Asistență Socială  

� comitetul de coordonare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Municipiului Dorohoi; 

� comisia de recepţie a lucrărilor de întreţinere, reparaţii străzi şi parcări din 

municipiul Dorohoi; 

� Dispoziţia nr. 522/27.05.2014 am fost nominalizat în comisia verificare şi recepţie 

a lucrărilor executatre de către S.C. Servicii Publice Locale S.R.L.  

 

 

Audienţe cetăţeni 

 

În perioada de raportare am îndeplinit obligaţia prevăzută de Legea 393/2004 

privind statutul aleşilor locali şi am acordat audienţe cetăţenilor, analizând cu atenţie 

problemele ridicate şi încercând să identific soluţii pentru rezolvarea acestor solicitări. 

Principalele categorii de probleme analizate în cadrul audienţelor: urbanism şi 

amenajarea teritoriului, solicitări de locuinţe, sprijin financiar, locuri de muncă, 

asistenţă socială, concesionări şi închirieri terenuri, infastructura de utilităţi, probleme 

edilitare, infrastructura rutieră.     
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Prin Dispoziţia nr. 925/29.09.2014 am fost nominalizat în Comisia de 

Circulaţie a municipiului Dorohoi; 

 

În perioada de raportare aceasta comisie s-a întrunit în cadrul a 19 ședințe, în care 

s-au luat decizii privind reglementarea și îmbunătățirea condițiilor de circulație în 

municipiul Dorohoi, stabilirea măsurilor pentru desfășurarea diverselor manifestări 

cultural-artistice și sportiv (Zilele Orașului, Zilele Copilului, Sărbători de iarnă, 

marșuri și crosuri), măsuri de siguranță în zona școlilor și a zonelor aglomerate din 

oraș; reglementarea parcărilor, stațiilor de taximetrie, analizarea semnalizărilor 

propuse de proiectanți pe diverse proiecte de modernizare sau reabilitare drumuri; 

analize pentru semnalizări de drumuri de utilitate privată, închise circulației publice; 

analize pentru îmbunătățirea fluienței circulației și a evitării de blocaj(în special 

asigurarea accesului autospecialelor de intervenții) rezultând restricții de tonaj, 

limitarea de înălțime sau viteză, sensuri unice, interzicerea opririi/staționării pe 

anumite străzi sau sectoare de străzi; închideri de drumuri sau sectoare de drum pe 

durata executării unor lucrări de reabilitare/modernizare. 

 

 

Viceprimar, 

Lucian Stelian Topalagă 


