JUDETUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
Viceprimar

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurata in calitate de viceprimar
al comunei Dragomireşti , judeţul Vaslui in
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010

Ca viceprimar al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui – in baza
Hotărârii Consiliului local nr. 5/2008 , conform atribuţiilor ce mi-au revenit
prin lege si delegate de către Primar , am urmărit dezvoltarea economica si
sociala a comunei prin diferite activităţi .
In ceea ce priveşte activitatea desfăşurata in cadrul Consiliului local
am participat la toate şedinţele si am colaborat cu următoarele comisii de
specialitate:
- comisia pentru activităţi economico-financiare , agricultura,
amenajarea teritoriului si urbanism, protecţia mediului si protecţie sociala;
- comisia pentru activităţi de dezvoltare economico-sociala,
administraţie publica locala, ordine si linişte publica, gospodărire comunala ,
administrarea domeniului public si privat ;
- comisia pentru activităţi social –culturale , sportive , culte ,
învăţământ, sănătate si familie .
In ceea ce priveşte activitatea in cadrul Primăriei :
1 am urmărit modul de încasare a taxelor legale privind eliberarea
autorizaţiilor de construire si desfiinţare si actualizarea acestora ;
2 am contribuit la respectarea prevederilor Legii nr. 50 /1991 ,
republicata si modificata si a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si a urbanismului;
3 am coordonat activitatea pe linie de P.S.I.;
4 in cadrul activităţii curente m-am ocupat împreuna cu
conducerea de rezolvarea in timp util a diverselor probleme ale
cetăţenilor comunei si nu numai ;
5 am coordonat împreuna cu persoanele din conducerea Primăriei
activitatea de prelucrare a actelor normative pentru întreg
personalul din instituţie urmărind punerea acestora in aplicaţie.
Pentru ca pensionarii cu venituri sub 400 lei si beneficiarii Legii 416

din comuna sa beneficieze de alimentele P.E.A.D.2010 distribuite de
Guvernul României am cules datele necesare cu toţi beneficiarii de ajutor
social precum si pensionari si am întocmit tabelele conform cărora s-au
distribuit aceste ajutoare. M-am preocupat de transportul , depozitarea si
distribuirea acestora in fiecare localitate a comunei .
De asemenea , pentru beneficiarii de ajutor social precum si pentru
alte categorii de persoane care au solicitat prin cerere si care s-au încadrat in
funcţie de veniturile realizate pe membru de familie , m-am implicat in
întocmirea documentaţiilor si plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor
cu combustibil solid ( lemne) .
In fiecare luna am întocmit planuri de lucrări pentru activităţile si
serviciile ce urmau a se realiza cu persoanele apte de munca din dosarele
beneficiare , am monitorizat activitatea lunar si am încheiat procesele
verbale de recepţie la lucrările efectuate cu beneficiarii Legii 416 privind
venitul minim garantat –Ajutor social , activităţi ce au constat in :
1 igienizarea fântânilor si a cişmelelor publice din localităţile
Doagele ,Tuleşti , Popeşti , Vladia , Belzeni , Rădeni ;
2 refacerea şanţurilor in localităţile comunei;
3 decolmatarea râurilor si pâraielor din fiecare localitate;
4 curăţarea islazurilor comunale;administrare de îngrăşăminte
chimice pe islazurile comunale cu utilaje acolo unde s-a permis si
cu oameni unde a fost cazul
5 am urmărit întreţinerea cişmelelor existente si a surselor de apa
din islazul comunal
6 aprovizionarea fiecărei scoli din comuna cu lemnele de foc
necesare încălzirii pe timp de iarna ;
7 deszăpezirea si împrăştierea materialului antiderapant pe
drumurile comunale.
Am urmărit lunar lucrările si activităţile înscrise in devizul general ce
urmau a se realiza in folosul comunităţii , am întocmit documentaţia pentru
desfăşurarea activităţii angajaţilor Legii 76/2002 (deviz de lucrări, foaie de
prezenta, memoriu tehnic , proces verbal de recepţie a lucrărilor ) ce le-am
înaintat lunar către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Munca Vaslui in
vederea primirii de fonduri .
Am înaintat documentaţia in vederea aprobării cantităţii de apa
extrasa din subteran , pentru puţurile forate de la şcolile Tuleşti, Popeşti,
Belzeni , Doagele in vederea aprovizionării şcolilor cu apa curenta .
Tot in aceasta perioada , proiectul de alimentare cu apa in localităţile
Dragomiresti si Poiana Pietrei fiind finalizat , m-am ocupat de depistarea ,

întocmirea si transmiterea întregii documentaţii in vederea autorizării
alimentarii cu apa in aceste doua localităţi de către Serviciul de Gospodărire
a Apelor Romane , filiala Vaslui .
Am depus probe de apa periodic spre analiza pentru a putea obţine
autorizaţia sanitara la sistemul de alimentare cu apa din localitatea
Dragomiresti .
Pentru siguranţa cetăţenilor comunei noastre am dus spre analiza
probe de apa din fântânile publice de pe raza comunei la Direcţia de
Sănătate Publica Vaslui – obţinând in acest sens buletine de analiza apa
potabila .
Am făcut demersuri pentru extinderea alimentarii cu apa in
localitatea Poiana Pietrei .
Am stabilit punctele de colectare a deşeurilor menajere in localităţile:
Rădeni,Vladia,Dragomiresti.
Am urmărit respectarea obligaţiilor si responsabilităţilor privind
gospodărirea localităţilor prin următoarele activităţi:
- respectarea de către agenţii economici si instituţiile publice a
normelor privind igiena si curăţarea clădirilor, curţilor ,locurilor de
depozitare a materialelor precum si a cailor de acces;
- curăţarea platformelor drumurilor ;
- depozitarea gunoaielor in coşurile existente;
- decolmatarea şanţurilor si întreţinerea podeţelor;
- respectarea normelor igienico sanitare in piaţa si oborul de animale.
- inventarierea si depunerea cererii pentru suprafaţa de păşune
concesionata crescătorilor de animale "Garofiţa".
Am contribuit la asigurarea permanentei la sediul Primăriei in caz de
Situaţii de urgenta – cod galben.
Pentru identificarea permanenta a problemelor cu care se confrunta
locuitorii comunei am un program de audienta in zilele de miercuri si vineri.
Am colaborat cu comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
local in vederea susţinerii unor proiecte de hotărâri iniţiate de primarul
comunei Dragomireşti , d-l Turcu Aurel , materializate prin adoptarea
acestor proiecte de hotărâri .
In final consider ca perioada in care am activat ca viceprimar a fost
o perioada grea, anevoioasa , cu un buget local limitat datorat crizei
economice cu mari speranţe pentru anul 2011 .
Viceprimar,
Benone Grigore

