RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI
PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA ANULUI

2019

Subsemnatul Cirstea I Constantin,viceprimarul comunei
Cocorastii Mislii,conform prevederilor art 255 alin 2 din OUG nr
57/2019privind Codul Administrativ,prezint următorul raport de
activitate:

Programul zilnic de luni pana vineri începe la ora 7,30 si se sfarseste
cu ora 16,00.De la ora 8,00-8,15 se traseaza sarcini şefilor de
departamente care sunt in subordinea mea,după care urmăresc daca
sarcinile sunt îndeplinite corespunzator.Aceste verificări le fac si in
timpul programului,inopinant pentru a ma asigura ca toate activitatile
decurg in mod corespunzartor sarcinilor trasate.in zilele de Luni,Marti si
Vineri intre orele 10,00-12,00 imi tin audientele in biroul meu din sediul
Primăriei.
Raportul de fata este un document sintetic ce reliefează modul in care
au fost cheltuiţi banii publici, activitatea viceprimaruiui in scopul
realizării obiectivelor propuse.Acest raport se doreşte a fi expresia unei
descinderi si a unei transparente totale a activitatii pe care o
desfăşurăm in interesul comunităţii noastre locale.
Problemele cetăţenilor din audiente sunt diversificate cum ar
fi(probieme de fond funciar,starea drumurilor,şanţuri,câini
vagabonzi,introducerea reţelelor la utilitati,probleme socia!e,conflicte
intre vecini,etc).De regula aceste probleme sunt rezolvate pe loc de
mine sau de compartimentele de care aparţine problema cetăţeanului.

După ce imi termin audientele incepand cu ora 12,00 in marea
majoritate a zilelor ma deplasez pe teren unde verific activitatea
subordonaţilor si identific eventualele probleme pe raza comunei
Cocorastii Mislii.
în afara activitatilor mai sus prezentate,viceprimarul are atribuţii
in ceea ce priveşte activitatea cu cetăţenii
B întâlniri cetatenesti
s Audiente
B Participări la manifestări cetatenesti pe linia administraţiei
publice,ca si ocazionate de diferite evenimente.

ÎNTÂLNIRI CU CETATENIÎ
Pe parcursul anului 2019,principala modalitate de lucru folosita de
viceprimar,a fost deplasarea in teren,in comunitate,discuţiile cu
cetăţenii,nu numai la solicitarea acestora,ci si pentru cunoaşterea,de
către Primărie a problemelor care-i preocupa.
Principalele probleme pe marginea carora s-a discutat in cadrul acestor
intalniri au fost legate de asfaltare,de canalizare,câini
vagabonzi,rezolvarea unor cazuri sociale,imbunatatirea stării de
curatenie,co!ectarea deşeurilor menajere,etc.De asemenea au avut loc
intalniri si in cadrul şcolilor si grădiniţelor
AUDIENTE
Numărul de audiente nu poate fi cuantificat,întrucât discuţiile cu
cetăţenii au fost numeroase, zilnice,chiar si in zilele nelucratoare,iar
problema abordata de aceştia nu poate fi menţionata in amanunt,fiind
diversificata.Principalele aspecte abordate au fost
E Amenajarea si întreţinerea cailor de acces,pietruirea
străzilor,pastrarea curăţeniei,etc

H Executarea de lucrări pentru scurgerea apelor pluviale
a Supraveghearea stării de curăţenie privind probleme de
salubritate
E Solicitarea de material lemons pentru încălzire,ca ajutor din
partea primăriei pentru familiile nevoiase(cunoasterea in
teren a situaţiei acestora)
0 Lucrări de amenajare de şanţuri si desfundarea de podeţe in
zonele inundabile
H Solicitări pentru respectarea ordinii si liniştii publice
H Aspect legate de cazuri sociale
B Sesizări privind activitatea in scoli si grădiniţe

Activitatea in cadrul comisiei locale pentru invatamant,sanatate
asistenta sociala,cultura si sport.
INVATAMANT
Privind invatamantul,am făcut o prioritate in activitatea mea si
am cautat sa cunosc in teren unităţile de invatamant verificarea in
condiţiile legii a activitatii acestora
Aceasta activitate a dus la cunoaşterea realitatii din
scoli,creandu-se o stransa legătură intre managerii unităţilor şcolare si
primărie,diminuandu-se timpul de rezolvare a problemelor noi
aparute.Am cautat ca primăria sa fie prezenta in permanenta in
preajma elevilor si a cadrelor didactice.Monitorizarea activitatii

unităţilor şcolare a dus la o utilizare mai eficienta a fondurilor alocate
si totodată la accesarea de noi fonduri,ducând la imbunatatirea bazei

material si a nivelului calitatii invatamantului.
ASTFEL:
LA ŞCOALA GQRUNA:
S-au făcut lucrări de reparatitii curente de zidărie si zugrăveala a
scolii:
S-au renovat cele trei clase cancelaria si holul cu tencuiala si
lavabil var si vopsea.
S-au reparat sobele din cele patru clase si cancelarie

LA ŞCOALA COCORASTII MISLI1:
S-a bucurat de rebilitare termica termopane,grup
sanitar,amenajarea cabinetului de informatica,dotarea cu calculatoare
Modernizarea sălii de sport,montat jaluzele:
Am urmărit derularea investiţiilor de înlocuire a conductelor de
apa in comuna si la baza de sport,precum si finalizarea sălii de
fastivitati.

SPRIJINIREA SPORTULUI:
In cadrul comisiei amintite am avut in vedere si promovarea sportului.
S-a trecut la amenajarea Bazei Sportive multifuncţionale cu dotări
moderne (iluminat nocturn, vestiare si grupuri sanitare,instalaţii de
irigare, gazon, montarea portilorjpentru participare si altor sporturi

decât fotbalul.Tinerii din comuna vor avea posibilitatea sa-si petreacă
timpul in aer liber contribuind la o dezvoltare sanatoasa a acestora
La terenul de fotbal din Tipăreşti s-a trecut la tunderea tusarea si
ingrijirea gazonului lunar si intrtinerea gardului pentru desfasurarea in
bune condiţii a activitatilor sportive
CULTURA:
Am perticipat activ pe to t parcursul anului la toate activitatile
cultural-sportive de pe raza satelor apartinatoare comunei.Am
supravegheat bunul mers al activitatilor desfăşurate ia Căminele
Culturale
ÎNFRUMUSEŢAREA SI GOSPODĂRIREA COMUNALA:
Am executat lucrări de adâncire a şanţurilor,precum scurgerea
apelor pluviale in exces,desfundări de podeţe,montări de traversări in
toate satele.
Am realizat igienizarea domeniului public in mai multe zone prin
taierea arborilor crescuţi dezordonaţi pe domeniul public.
Prin acţiuni de participare am acţionat la strângea gunoaielor de
pe domeniul public,colectare in saci si transportul acestora ia groapa
ecologica

Defrişarea arborilor care au crescut dezordonat in zona firelor de
inalta tensiune
Curatat izlazul de craci uscate si gunoaie:
S-a dus nisip anti derapant pe toate coastele din comuna:

