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 2011

Ca viceprimar al comunei Dragomirești , județul Vaslui – numit in baza
Hotărârii Consiliului local nr. 5/2008 , conform atribuțiilor ce mi-au revenit prin
lege si delegate de către Primar , am urmărit dezvoltarea economica si sociala a
comunei prin diferite activitati.
In ceea ce privește activitatea desfășurata in cadrul Consiliului local am
participat la toate ședințele si am colaborat cu următoarele comisii de specialitate:
- comisia pentru activitati economico-financiare , agricultura, amenajarea
teritoriului si urbanism, protecția mediului si protecție sociala;
- comisia pentru activitati de dezvoltare economico-sociala, administrație
publica locala, ordine si liniște publica, gospodărire comunala , administrarea
domeniului public si privat ;
- comisia pentru activitati social –culturale , sportive , culte , învățământ,
sănătate si familie .
In ceea ce priveste activitatea in cadrul Primariei :
-am urmarit modul de incasare a taxelor legale privind eliberarea
autorizatiilor de construire si desfiintare si actualizarea acestora ;
-am contribuit la respectartea prevederilor Legii nr. 50 /1991 ,
republicata si modificata si a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si a urbanismului;
-am coordonat activitatea pe linie de Situatii de Urgenta si de P.S.I. și
am participat direct la toate activitățile;
-in cadrul activitatii curente m-am ocupat împreuna cu persoanele din

conducerea primăriei de rezolvarea in timp util a diverselor probleme ale
cetatenilor comunei si nu numai ;
-am coordonat împreuna cu persoanele din conducerea Primariei
activitatea de prelucrare a actelor normative pentru intreg personalul din institutie
urmarind punerea acestora in aplicatie.
Pentru ca pensionarii cu venituri sub 400 lei si beneficiarii Legii 416 din
comuna sa beneficieze de alimentele P.E.A.D. 2011 distribuite de Guvernul
României am cules datele necesare cu toți 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 .
Am întocmit lunar documentația pentru programul ,, Cornul și laptele ” ce se
desfășoară în cadrul școlilor din comună.
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 funcție de
veniturile realizate pe membru de familie , m-am implicat in întocmirea
documentațiilor si plata ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor cu combustibil
solid ( lemne) .
In fiecare lună am întocmit planuri de lucrări pentru activitățile 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 recepție la
lucrările efectuate cu beneficiarii Legii 416 privind venitul minim garantat –
Ajutor social , activitati ce au constat in :
- igienizarea fântânilor si a cismelelor publice din localitatile Doagele
,Tulesti , Popesti , Vladia , Belzeni , Radeni ;
- refacerea santurilor in localitatile comunei;
- decolmatarea raurilor si paraielor din fiecare localitate;
- curățarea islazurilor comunale;administrare de ingrășăminte chimice pe
islazurile comunale cu utilaje acolo unde s-a permis si cu oameni unde a
fost cazul ;
- am urmarit întreținerea cișmelelor existente si a surselor de apa din
islazul comunal;
- aprovizionarea fiecarei școli din comuna cu lemnele de foc necesare
încalzirii pe timp de iarna ;
- dezăpezirea și împrăștierea materialului antiderapant pe drumurile
comunale.
Am înaintat documentația in vederea aprobării cantitatii de apa extrasa din
subteran , pentru puțurile forate de la școlile Tulești , Popești , Belzeni , Doagele in
vederea aprovizionării școlilor cu apa curenta .

Tot in această perioada , proiectul de alimentare cu apa in localitățile
Dragomirești si Poiana Pietrei fiind finalizat , m-am ocupat de depistarea ,
întocmirea si transmiterea întregii documentații in vederea autorizării alimentarii
cu apa in aceste doua localitati de către Serviciul de Gospodărire a Apelor Romane
, filiala Vaslui .
Am depus probe de apă periodic spre analiza și am obținut autorizația
sanitara la sistemul de alimentare cu apa din localitatea Dragomirești .
Pentru siguranța cetățenilor comunei noastre am dus spre analiza probe de
apa din fântânile publice de pe raza comunei la Direcția de Sănătate Publica Vaslui
– obținând in acest sens buletine de analiza apa potabila .
Am făcut demersuri pentru extinderea alimentarii cu apă in localitatea
Poiana Pietrei,lucrări ce vor fi finalizate in lunile martie-aprilie 2012.
Am stabilit punctele de colectare a deșeurilor menajere in localitățile:
Rădeni ,Vladia , Dragomirești , Doagele , Tulești , Popești , Poiana Petrei , Belzeni,
Băbuța.
Am urmărit respectarea obligațiilor si responsabilităților privind gospodărirea
localităților prin următoarele activitati :
- respectarea de către agenții economici si instituțiile publice a normelor
privind igiena si curatarea cladirilor, curtilor ,locurilor de depozitare a materialelor
precum si a căilor de acces;
- curățarea platformelor drumurilor ;
- depozitarea gunoaielor in coșurile existente;
- decolmatarea santurilor si întreținerea podețelor;
- respectarea normelor igienico- sanitare in piața si oborul de animale.
Pentru ca locuitorii comunei Dragomirești și nu numai să-și poată
comercializa produsele am început achiziționarea unor tarabe conform standardelor
de organizare și funcționare a piețelor . Acestea vor fi montate în luna aprilie 2012.
Pentru siguranța elevilor de la Grupul Școlar Vladia și din Școala cu clasele
I-VIII Rădeni am început demersuri pentru achiziționarea unor panouri ce
semnalizează trecerea de pietoni.
Am montat dispozitive de aprindere automată a iluminatului public și am
schimbat becurile existente cu becuri economice pentru reducerea cheltuielilor cu
acest serviciu.
Am contribuit la asigurarea permanenței la sediul Primăriei in caz de
situații de urgenta –cod galben ,cod portocaliu.
În luna iulie am întocmit documentația pentru accesarea unui proiect prin

Fondul Român de Dezvoltare pentru comunitatea de romi. După întocmirea
proiectului am solicitat instituțiilor abilitate avizele necesare aprobării proiectului.
Proiectul a fost aprobat și va avea pe componenta de infrastructură ca
obiectiv modernizarea prin pietruire a unui drum principal cu lungimea de 1,500
km și a străzilor adiacente , iar pe componenta socială obiectivul este deschiderea
unui centru de zi pentru copiii romi aflați în risc de abandon școlar datorită situației
materiale precara.
Pentru implementarea cu succes a proiectului aprobat in suma eligibila de
145.000 de euro am participat la doua sesiuni de instruire la București și Iași unde
au participat și alte primării și comunități din țară.
Cu persoanele beneficiare ale legii 416/2001 și contribuția primăriei a fost
construit podul peste râul Lipova în localitatea Doagele ,fiind una dintre cele mai
importante căi de acces pentru jumătate dintre locuitori , facilitând accesul
utilajelor de intervenție și a mașinilor de tonaj. Materialele rezultate în urma
demolării podului vechi, care au putut fi reutilizate s-au folosit pentru construire
unui pod peste râul Tutova în localitatea Semenea.
Am întocmit documentația pentru obținerea unui voucher prin casarea
unui autoturism care nu mai funcționa și a fost folosit la achiziționarea unui alt
autoturism prin programul ,,Rabla”.
Pe parcursul întregului an am identificat drumurile mai puțin practicabile
din satele comunei și am intervenit în repararea lor cu piatră în limita bugetului
aprobat pentru astfel de lucrări.
Realizez o comunicare eficientă cu locuitorii comunei și reușesc să
răspund solicitărilor acestora .
Pentru identificarea permanentă a problemelor cu care se confruntă
locuitorii comunei am un program de audiență in fiecare zi 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 număr de 42 .
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 dar
cu mari speranţe pentru anul 2012 .

Viceprimar,
Benone Grigore

