Primaria comunei Vintila Voda
Judetul Buzau

Raport de activitate al viceprimarului comunei Vintila Voda,
judetul Buzau, pe anul 2009

In calitate de viceprimar al comunei Vintila Voda, am urmarit cu
prioritate dezvoltarea economica si sociala a comunei si in conformitate cu
atributiile stabilite prin lege, am raspuns, alaturi de conducerea primariei, de
buna functionare a administratiei publice locale.
Fiind la al doilea mandat de viceprimar, cunosc destul de bine
problemele cu care se confrunta cetatenii din comuna noastra, si am incercat
sa rezolv aceste probleme cat mai bine. In acest sens, am urmarit indeaproape
toate lucrarile executate din banii de la bugetul local.
In calitate de presedinte al comisiei de receptie am urmarit, atat
cantitatea cat si calitatea lucrarilor executate, iar acolo unde a fost nevoie am
impus refacerea lucrarilor.
De multe ori, impreuna cu dl. inginer catastrist si cu organele de politie,
am fost la aplanarea sau mediera conflictelor izbucnite intre cetateni, cu
privire la tulburari de posesie, nerespectarea razoarelor intre proprietati, sau
alte situatii.
In urma sesizarilor cetatenilor cu privire la pagubele facute de porcii
mistreti, am luat legatura cu organele raspunzatoare, respectiv: Directia
Agricola, AJVPS Buzau si Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de
Vanatoare Focsani, si impreuna cu delegatii acestor institutii m-am deplasat
pe teren pentru stabilirea pagubelor . Raspunsul primit in urma acestor
verificari, nu a fost multumitor, atat pentru mine cat si pentru cetatenii

pagubiti, dat fiind faptul ca procedura legala de recuperare a pagubelor este
foarte complicata.
Tot in aceasta perioada, am readus aminte cetatenilor , prevederile Legii
gospodaririi localitatii, in special de curatirea santurilor de scurgere a apelor
pluviale, de depozitarea gunoaielor, si acolo unde a fost cazul, am trimis
somatii.Fiind membru al comisiei de fond funciar, am participat la sedintele
comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, astfel, alaturi de membri
ai comisiei, am mers pe teren pentru identificare si punerea in posesie a
fostilor proprietari.
Alaturi de ceilalti functionari ai primariei, m-am implicat in rezolvarea
cat mai eficienta a solicitarilor cetatenilor comunei, in special pentru ajutor de
incalzire, ajutoare sociale si inchirierea sau concesionarea izlazurilor.
In urma adresei primite de la Autoritatea de Sanatate Publica Buzau
privind conditiile de mediu, pentru ca in sezonul cald sa nu se declanseze
imbolnavirea populatiei, am demarat aprovizionarea, din fondul primariei, cu
substante de dezinfectare a apei, respectiv clorura tip T, de caliate
corespunzatoare, pentru dezinfectia curenta la cele doua bazine Sarbesti si
Podu Muncii, si a fantanilor care sunt amplasate pe terenul public, aceasta
dezinfectie facandu-se pe baza unui grafic.
Impreuna cu organele de politie , am intocmit planul de paza, privind
paza bunurilor, obiectivelor, valorilor si persoanelor , conform Legii nr.
333/2003.
Pe tot parcursul anului 2009, am intocmit lunar, pontajele si
procesele-verbale pentru lucrarile executate de beneficiarii Legii nr. 416/2001,
lucrari constand in :
- curatirea de santuri si podete;
- curatirea albiei majore a paraului Slanic;
- intretinere statii de autobuz;
- reparat si vopsit parapet directional.
De asemenea, am urmarit cererile aprobate beneficiarilor Legii nr.
416/2001, privind ajutoarele de urgenta, constand in materiale de constructii
pentru repararea locuintelor.

Am intocmit fisele de protectia muncii conform Legii nr. 319/2006, si
am instruit personalul angajat din cadrul primariei, cat si beneficiarii Legii
nr. 416/2001 apti de munca.
La sfarsitul anului 2009, am procedat la inventarierea obiectelor de
inventar si a mijloacelor fixe aflate in inventarul primariei, scolilor si
gradinitelor de pe raza comunei Vintila Voda.
Sper ca anul 2010 sa fie un an mai bun, cu mai putine probleme, atat
pentru cetateni cat si pentru autoritatea publica.
Multumesc domnilor consilieri locali, care m-au insotit in deplasarile
efectuate in satele aferente comunei si m-au ajutat in rezolvarea problemelor
aparute si revin cu rugamintea ca in anul 2010, la adunarile pe sate pe care le
aveti cu cetatenii, sa fie invitati si primarul, viceprimarul si alti functionari din
cadrul primariei, pentru a lua la cunostinta despre peroblemele cu care se
confrunta acestia, sa le putem acorda sprijinul nostru in timp optim.
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