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RAPORT DE ACTIVITATE
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, rep. privind
administratia publica locala prezint raportul de activitate pentru
perioada iunie 2008- decembrie 2011.
Am fost ales in funcţia de consilier in anul 2008 pe listele
electorale ale formaţiunii politice P.S.D.
In prima şedinţa de constituire am fost ales de către consilierii
locali care au constituit Consiliul local in funcţia de viceprimar al
comunei Caiuti.
Dupa depunerea jurământului de credinţa am primit prin delegare
sarcinile pe care trebuie sa le duc la indeplinire, probleme de care mam preocupat permanent.
In ideea celor de mai sus am acţionat pentru supravegherea
activităţii Politiei comunitare( locale) pentru creşterea si imbunatatirea
calităţii prestării acestui serviciu către populaţia comunei căutând sa
limitam pe cat posibil numărul de abateri de la regulile de convietuire
sociala, aplicandu-se sancţiuni acolo unde a fost cazul.
Am fost preocupat impreuna cu dl. primar si directorii şcolilor
din comuna de asigurarea condiţiilor optime de studiu prin dotarea cu
lemne foc, materiale curatenie, consumabile birou, etc. Din noiembrie
2011 Scoala Caiuti este titular de cod fiscal, fiind ordonator secundar
de credite. In cadrul scolii cu clasele I-VIII Caiuti reprezint Consiliul
local in Consiliul de administratie, in acest sens imi aduc aportul la
functionarea unitatilor scolare.
In aceeaşi ordine de idei am urmărit in activitatea mea
respectarea regulilor de igiena si de salubritate, de curăţenie ale
locurilor publice, de igiena a produselor alimentare destinate
populaţiei, de respectarea prevederilor Legii privind prevenirea
incendiilor, protecţia civila si altele. In acest sens aduc la cunoştinţa
locuitorilor comunei ca am participat la lichidarea unor incendii care
au apărut la gospodăriile populaţiei si in camp sau păduri ca urmare a
unor neglijente sau iresponsabilităţi, am urmarit sa se faca din timp
depozitele de material antiderapant, am urmarit modul cum se
desfasoara activitatea de deszapezire a drumurilor comunale, dar si
interventii la Directia de Drumuri Judetene Bacau pentru corecta
deszapezire a DJ 119.
Am urmărit, recepţionat si pregătit frontul de lucru pentru
obiectivele de interes local, la care trebuia obligatoriu sa participe forţa
de munca de la Legea nr. 416/2001. S-au executat lucrari de igienizare
a locurilor in care s-a depozitat gunoi, a albiilor paraielor , santuri,

lemnele de foc achizitionate pentru primarie si scoli au fost pregatite
(taiat, crapat, carat) pentru depozitare, lucrari de deszapezire a
trotuarelor, etc. O preocupare deosebita am avut-o si o am in
continuare pentru implementarea programului de salubrizare a
comunei si de protecţia mediului. Impreuna cu dl. primar am facut
demersuri pentru finantarea unei investitii in comuna Caiuti „
Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a
deseurilor menajere” , investitie al carei studiu de fezabilitate l-ati
aprobat si dumneavoastra, consilierii locali, prin HCL nr. 38/2011.
Pana la infiintarea gropii ecologice de gunoi din municipiul
Onesti si punerea in aplicare a programelor initiate de ADIS Bacau in
parteneriat cu comunitatile locale din jutet( finalitatea fiind incheierea
unui contract de delegare a serviciului de salubritate catre un operator
judetean care sa preia deseurile din fiecare comuna partenera) se
urmareste eliminarea depozitarii gunoiului in locuri nepermise. Nu pot
spune ca in acest domeniu de activitate s-a terminat tot ceea ce era de
făcut, din contra este o activitate deosebit de dificila mai ales ca este
vorba de ridicarea gradului de conştientizare a cetăţenilor in aceasta
direcţie, lucru care necesita timp si munca de lămurire cu fiecare
cetăţean.
Am participat la obţinerea de avize de la institutii abilitate pentru
proiectele initiate de d-l primar si aprobate de Consiliul local, in cadrul
unor programe de absortie a fondurilor europene : „ Inlocuirea sau
modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri publice cu instalaţii
utilizând energie neconvenţională, la şcolile din satele Heltiu şi
Vrânceni” , ”Reabilitare spatiu verde, cu destinatie PARC DE
AGREMENT”,
«CONSTRUIRE
BAZA
SPORTIVA
MULTIFUNCTIONALA » „Modernizare drumuri locale, Construire
Camin social sat Heltiu, Achizitionare de utilaje si echipamente
tehnologice , Conservarea specificului local comuna Caiuti, judetul
Bacau”
Am fost numit responsabil tehnic pentru investitia „Canalizare si
statie de epurare comuna Caiuti, judetul Bacau”, in acest sens am
participat la controlul CRPDRP Iasi pentru verificarea mentinerii
eligibilitatii proiectului.
M-am preocupat si de urmărirea modului in care se asigura
alimentarea cu apa la nivelul comunei, intervenind acolo unde era
necesar.
Am participat la lucrările comisiei comunale de aplicare a
fondului funciar, punerile in posesie pe cei indrepatiti si înlăturarea
dificultăţilor in ceea ce priveşte apariţia unor litigii intre cetăţeni.
Am urmărit modul in care se fac lucrările de construcţii edilitari
gospodăreşti din comuna, in perimetrul construibil al satelor.

In cadrul lucrărilor edilitar gospodăreşti, ne-am preocupat
impreuna cu primarul comunei pentru intretinerea drumurilor, dotarea
locurilor aglomerate cu coşuri de gunoi, banci, pavarea trotuarelor in
satul Caiuti.
Am avut preocupări pentru buna funcţionare a iluminatului
public din comuna, asigurând serviciul cu personal calificat si
executând o serie de lucrări de viabilitate a reţelelor cum ar fi
inlocuirea becurilor existente cu becuri economice, dotarea cu puncte
de aprindere, reducerea consumului prin stabilirea unui program orar
de functionare in funcţie de anotimp(vara sau iarna), urmărirea
inlaturarii sustragerilor de curent electric prin mijloace de orice fel.
Am organizat exploatări cat mai raţionale a fondului de pasune in
acest sens s-a initiat de d-l primar proiectul de hotarare privind
concesionarea pasunii catre crescatorii de animale.
Am urmărit ca activităţile sanitar-veterinare de la nivelul
comunei sa se desfasoare in concordanta cu Legile sanitar-veterinare,
pentru preîntâmpinarea unor cazuri de imbolnaviri sau apariţia unor
epidemii. In perioada imediat urmatoare fiecare crescator de animale
care organizeaza o stana este obligat sa obtina autorizatie din partea
DSV Bacau.
In cadrul consiliului local am participat la toate şedinţele consiliului
local si la cele pe comisie de specialitate
Am luat cuvântul in cadrul şedinţelor de consiliul local si am
aprobat toate proiectele de hotărâre care au vizat buna activitate a
pentru rezolvarea activităţii curente.
M-am preocupat de rezolvarea in timp legal a cerinţelor si
scrisorilor primite de la cetăţeni, am cultivat transparenta activităţii
consiliului local si aparatului de specialitate.
Consider ca prin activitatea desfasurata mi-am adus aportul atat in
rezolvarea problemelor ridicate de cetateni cat si in ce priveste
dezvoltarea localitatii noastre si imbunatatirea activitatii din primarie.
Problemele de rezolvat sunt mult mai multe, dar cu sprijinul
Consiliului local Caiuti al aparatului de specialitate al primarului sper
sa-mi fac si mai bine datoria fata de locuitorii comunei.
Va mulţumesc.
Viceprimarul comunei Caiuti,
Orandaru Gabriel

