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RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
STANESTI SI AL SALARIATIILOR DIN APARATUL PROPRIU AL
ACESTUIA, PE ANUL 2010

DOMNILOR CONSILIERI,
Cea mai mare parte a activitatii primarului comunei Stanesti pe anul 2010 s-a axat
pe coordonarea actiunii de colectare a taxelor si impozitelor restante datorate de
persoanele fizice si juridice ,detinatoare de terenuri pe teritoriul comunei noastre.
Munca cea mai grea s-a desfasurat in cadrul biroului agricol ,unde s-a luat la
verificat fila cu fila,mii de pozitii.In urma verificarilor in registrele agricole s-au
depistat mai multe probleme cum ar fi:
-nume de persoane scrise incorect
-adrese incomplete,lipsa sau care nu erau in concordanta cu situatia din teren
-suprafete de teren neclare
-pozitii duble chiar si triple
- nu se mentiona cum se munceste pamantul -particular sau in societate
-lipsa numere de telefon.
Lucruri asemanatoare s-au descoperit si in registrul Rol ,pentru ca nu a existat o
colaborare stransa intre persoanele cu atributii in acest sens din cele doua birouri –
agricol si contabilitate.
In sedintele de consiliu din timpul anului v-am informat despre toate aceste
aspecte.
Am reusit dupa estimarea mea in proportie de 95-97% sa punem registrul agricol
cat de cat in ordine.Cam in aceeasi perioada a trebuit sa rezolvam si alte probleme din
cadrul Biroului agricol:prezenta pe teren ori de cate ori a fost cazul la solicitarile scrise
ale locuitorilor pentru diferite probleme legate de masurarea unor suprafete de teren din
intravilan sau extravilan,raspunsuri la adrese oficiale din partea unor institutii ale
statului,eliberarea adeverintelor de toate felurile,corespondenta cu APIA Giurgiu,etc.
Tin sa multumesc pe aceasta cale doamnei Grama Doina ,care s-a implicat total in
aceasta actiune ,atat in munca de birou cat si pe teren .Mentionez aici si aportul foarte
important al doamnei bibliotecar Botea Daniela,care desi nu are nimic in comun cu
biroul agricol ,a ajutat efectiv la aceasta actiune.
Revenind la problema principala si inarmati cu toate datele de care era nevoie s-a
trecut la intocmirea unor tabele cu numele persoanelor,adresele acestora si numere de
telefon acolo unde au existat, care lucreaza pamantul in particular sau care era arendat
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la societati. Problemele deosebite le-am depistat la pozitia ”Strainasi”,unde situatia se
prezenta dezastruos.De unde mi se prezenta aproape zilnic situatia incasarilor ca
mergand bine,nici un agent fiscal nu mi-a adus la cunostinta ca acesti ”Strainasi”,nu
aveau platite impozitele de mai bine de 4 ani.Pe acestia nu-i deranjase nimeni in
decursul anilor,chiar daca erau trimise somatii peste somatii, nu s-a mai verificat si nu a
interesat pe nimeni daca acestia au platit sau nu impozitul.Nu este mai putin adevarat ca
aceste persoane au crezut ca odata pamantul dat in arenda unor societati,acestea
trebuiau sa plateasca si impozitele datorate. Fals, pentru ca Legea spune ca proprietarul
terenului trebuie sa plateasca impozitul, si nu arendasul.Aici am intampinat problemele
cele mai mari,pentru ca aceste persoane nu au putut fi gasite in totalitate ,neavand
adrese ,telefoane,nestiind unde este pamantul, la o societate sau la alta,pentru a gasi
datele pe care noi nu le aveam in registrul agricol.Din 287 pozitii ”Strainasi”,care
figurau cu restante la plata impozitului pe terenul agricol, am reusit sa depistam si sa
intram in contact cu peste 200,la data de astazi nereusind sa luam legatura cu 78 de
persoane.
Cu toate ca s-a discutat cu societatile unde acestia detin teren ,nu putem sa le oprim
banii cuveniti pentru impozit ,deoarece nu avem acordul acestora,iar societatea nu are
dreptul sa opreasca aceste sume de bani sau produsele cuvenite.
In aceasta actiune de incasare a impozitelor restante pentru anii 2006-2010 ,au fost
angrenati majoritatea salariatilor din cadrul primariei si in primul rand agentii
fiscali,pentru ca acestia am considerat eu ca erau principalii vinovati de neincasarea
sumelor datorate la bugetul local.
S-a discutat cu fiecare administrator de societate pentru a ne ajuta la incasarea
impozitelor persoanelor care aveau pamantul in aceste societati,s-a mers zilnic pe teren
in cartiere si pe strazile din municipiul Giurgiu,s-au dat zeci de telefoane atat in oras cat
si in tara,s-au facut si incasari,s-au lasat somatii de plata,s-a mers la sediul societatilor
agricole in ziua cand se faceau plati,s-au purtat discutii cu oamenii care nu intelegeau de
ce trebuiau sa plateasca impozitele atata timp cat pamantul era dat in arenda.
Nu toti administratorii de societati au fost receptivi la aceasta actiune a
noastra,astfel societati ca: SC SEM IMPEX SRL, CERES GRUP SRL, PF PASCAL
LUCIA, SC CALUVIAN SRL, PF MITREA DAN, MERIDIAN COM PROD SRL nu
s-au implicat foarte mult ,in contrast cu societati precum:SC AGR0KAISER SRL, SC
COROTI SRL, SC ADIN SRL, SC SERBEL SRL, care au achitat in proportii foarte
mari impozitele persoanelor carora le lucreaza pamantul.
Aceasta actiune s-a desfasurat pe parcursul intregului an 2010 si a avut ca rezultat
recuperarea unor sume importante pentru noi la bugetul local .
Drept urmare gradul de colectare al sumelor din impozite si taxe la bugetul local al
comunei s-a ridicat la 75% ,fata de 39% la finele anului 2009.
Aminteam mai inainte, ca eu ii consider vinovati pe agentii fiscali pentru
neincasarea acestor sume. In 7 ani de zile de cand sunt primar al comunei Stanesti,
nici un agent fiscal nu a facut macar o executare silita conform legii, cu toate ca,
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slava Domnului , au fost si sunt destule cazuri si acum cand puteau face acest lucru.In
aceasta luna am demarat actiuni de executare silita pentru un numar de 11 locuitori. Sa
vedem ce iese din aceasta actiune.
Situatia va fi din ce in ce mai grea pentru anii urmatori,intrucat am ramas cu un
singur agent fiscal,care ar trebui sa acopere acum 4 sate . Am stabilit un nou program de
incasari , in sensul ca in zilele de luni,miercuri si vineri sa acoperim satul Stanesti,iar in
zilele de marti si joi sa acoperim prin rotatie celelalte sate.Deasemeni,in aceasta actiune
va fi implicata si D-na Mitrea Mihaela, din cadrul biroului contabilitate,care a preluat la
incasari o parte din satul Stanesti. Una peste alta consider ca nesatisfacatoare
activitatea desfasurata de agentii fiscali in anul 2010.
Ca si la Biroul Agricol unde ne confruntam cu cele mai multe si mai diverse
probleme si la Biroul Contabilitate intampinam probleme deosebite.Cu toate ca aici isi
desfasoara activitatea doua persoane,Bosman Coca si Mitrea Mihaela,problemele nu se
termina niciodata.Munca nenormata,daca s-ar lucra si noaptea probabil tot nu am
termina lucrarile.Acum sa nu credeti ca din cauza ca nu stim ce avem de facut.Ba din
contra.Nu cunosc foarte mult despre activitatea de la alte primarii,dar la noi se
lucreaza.Se lucreaza si se incaseaza ,pentru ca va spuneam ca o parte din satul Stanesti
si mai nou”Strainasii” au fost preluati la incasari de d-na Mitrea Mihaela.Au fost si
sunt zile cand se incaseaza mai mult decat incaseaza agentul fiscal in trei sate, intr-o
saptamana.
Au fost si aici probleme si sper sa nu mai apara si in continuare.Va spuneam mai la
inceputul analizei de colaborarea dintre Biroul Agricol si Biroul Contabilitate care nu a
functionat asa cum trebuia.Am avut la Biroul Agricol o mana moarta ,in persoana lui
Zaharia Vasile,care se ocupa cu de toate numai la munca de birou nu-i era gandul si de
aici problemele care au aparut vis -a –vis de acele pozitii duble sau triple descoperite
atat in Registrul agricol cat si in Registrul de rol.Daca Zaharia Vasile deschidea doua
sau trei partide gresit,aceeasi greseala o prelua si operatorul de rol de la
contabilitate,fara a mai verifica absolut nimic.Si cum un lucru inceput prost se termina
si mai prost ,am continuat cu greselile pana cand ne-am trezit cu acele sume cu care
trebuia incarcat bugetul an de an si nu mai stiam cum sa revenim pe linia de plutire.
Pe aceasta tema am purtat discutii cu d-na Mitrea Mihaela,care are conform fisei
postului aceste atributiuni de operator rol .Multa vreme nu a inteles ca nu trebuia sa
copieze Registrul de rol dupa registrul agentului fiscal ,ci tocmai invers ,agentul fiscal
trebuia sa primeasca datele de la operatorul de rol.S-au gasit la control pana si numere
de ordine copiate intocmai din registrul agentului fiscal.
In concluzie,daca tinem cont de multiplele probleme cu care se confrunta Biroul
Contabilitate pot spune ca activitatea desfasurata este foarte buna,dar cand ma gandesc
ce probleme am avut pana in anul 2010 cu acest Registru de rol, activitatea desfasurata
nu m-a satisfacut .Am incredere in cele doua persoane si vreau sa cred ca asemenea
probleme ca cele de anul trecut,nu vor mai aparea niciodata.Si ca un fapt divers nu o sa
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pot intelege de ce d-na Bosman Coca,de 7 ani de zile, nu reuseste sa-si efectueze
concediul de odihna.Concluzia o trageti dumneavoastra.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata de referentul cu atributii de stare civila
si asistenta sociala din cadrul primariei Stanesti , respectiv d-na
Trandafir
Cornelia,fac mentiunea ca acesta pana la data de 10.01.2011 a indeplinit si atributiuni
de secretariat - registratura.Avand in vedere volumul destul de mare de munca ,aceste
atributiuni au fost preluate de o alta persoana.Deasemeni, nici legea nu permite ca
referentul cu atributiuni de stare civila sa se ocupe si de alte activitati.
Pe partea de stare civila,care este activitatea principala,d-na Trandafir Cornelia s-a
confruntat si se confrunta cu probleme deosebite si datorita modificarilor destul de dese
a legislatiei privind documentele de stare civila.In acest sens activitatea dansei consta
in:
-eliberarea la cererea autoritatilor publice de extrase pentru uzul oficial de pe acte de
stare civila,
-inscrierea de mentiuni pe marginea actelor de stare civila,
-intocmirea de Buletine statistice in baza actelor de stare civila si predarea acestora la
DJS Giurgiu,
-primirea de dosare pentru schimbarea de nume pe cale administrativa,
-trimiterea lunar la SPEP Giurgiu de comunicari si buletinele decedatilor,
-rectificari de acte de stare civila,
-transcrieri de certificate de stare civila eliberate de autoritatile straine.
Pe parcursul anului 2010 s-au oficiat 7 casatorii si s-au emis 71 de acte de
deces,certificate de nastere nu s-au intocmit deoarece majoritatea nasterilor sunt
inregistrate la Giurgiu.
Pe partea de asistenta sociala, d-na Trandafir Cornelia s-a ocupat si se ocupa in
principal cu:
- intocmirea dosarelor de alocatii de stat,alocatii de sustinere a familiei,ajutoare
sociale,indemnizatii pentru cresterea copilului pana la 2 ani,respectiv 3 ani pentru copiii
cu handicap,
-efectuarea anchetelor sociale ori de cate ori a fost cazul,
-intocmirea de referate si dactilografierea dispozitiilor,
-prezentarea tuturor dosarelor la AJPS Giurgiu.
Deasemenea, pe linie de asistenta sociala ,aceasta colaboreaza cu celelalte institutii
in special cu DGASPC Giurgiu privind anchetele sociale solicitate.
La solicitarea primarului,nu de putine ori, d-na Trandafir Cornelia participa de
cativa ani la actiunile de primire-intocmire a documentelor pentru acordarea ajutorului
de incalzire a locuintei,activitate care necesita o munca deosebita.Tot in cadrul acestei
actiuni,aceasta intocmeste situatii centralizatoare lunare pentru perioada de acordarea a
ajutorului de incalzire si statele de plata.
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In concluzie, consider ca d-na Trandafir Cornelia se achita cu brio de indatoririle
ce-i revin pe linie de stare civila si protectie sociala.
Activitatea desfasurata de Seful serviciului pentru situatii de urgenta -dl Saracila
Nicu Florin,s-ar rezuma astfel:Vrem, dar nu putem.Vrem,pentru ca vointa avem ,nu
putem pentru ca este de unul singur si problemele sunt din ce in ce mai multe si mai
complexe.
Ca atributiuni ce-i revin sefului serviciului pentru situatii de urgenta amintim:
-intocmirea Planului de masuri privind limitarea urmarilor potentialelor fenomene
negative ce se pot produce in sezonul rece
-intocmirea Planului de aparare impotriva inundatiilor
-intocmirea Planului de Pregatire in domeniul situatiilor de urgenta
-intocmirea Planului de aparare impotriva cutremurelor
-actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
-participarea la toate instruirile cu cadrele tehnice cu atributiuni in domeniul
apararii impotriva incendiilor organizate de ISU « VLASCA»
-participarea la concursurile organizate pe linii de situatii de urgenta organizate de
ISU « VLASCA»
-controale la institutii,agenti economici si gospodariile populatiei privind masurile
de prevenire si stingere a incendiilor.
In anul 2010 activitatea desfasurata de seful SSU a constat in :
-controale la gospodariile populatiei privind masurile de prevenire si stingere a
incendiilor in toate cele 4 sate -70
-controale privind masurile de
prevenire si stingere a incendiilor la
scoli,gradinite,biserici
-controale la inceputul campaniei de recoltat si in timpul acesteia –13
-aplicatii practice privind stingerea incendiilor cu mijloacele proprii din dotarea
serviciului pentru situatii de urgenta - stingatoare cu praf si cu spuma la
scoli,gradinite,primarie
-participarea la instruiri cu cadrele tehnice cu atributiuni in domeniul apararii
impotriva incendiilor organizate de ISU “VLASCA”- 6 actiuni
-participarea la concursul anual de aplicatii practice pe linie de situatie de urgenta
care s-a desfasurat la Giurgiu- formatia SVSU din Stanesti ocupand locul 3.
In cursul anului 2010 au fost mai multe cazuri cand a participat la stingerea din
fasa a unor inceputuri de incendii in vegetatie uscata, fara a fi ajutat de voluntarii din
cadrul serviciului.Aici avem o mare problema, intrucat in acte figuram cu Serviciul
Voluntar pentru Situatii de Urgenta,dar practic acesta nu functioneaza.Nu spun ca seful
SVSU este nevinovat de nefunctionalitatea acestuia,dar nici voluntarii care fac parte din
acest serviciu nu se implica asa cum ar trebui,pot spune chiar deloc.Nu este mai putin
adevarat ca si dotarea acestui serviciu,ma refer aici la mijloace de interventie si
echipamentul de lucru nu sunt asigurate la un nivel acceptabil,lipsa fondurilor
spunandu-si cuvantul.La sumele modice pe care le alocam an de an pentru situatii de
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urgenta nu putem avea pretentii mai mari.In concluzie, nu sunt multumit in totalitate de
activitatea desfasurata de dl Saracila Nicu Florin in cursul anului 2010,dar nici nu pot
spune ca sunt dezamagit si cred ca ceea ce am spus la inceput ramane valabil –
VREM,DAR NU PUTEM.
Trecand la activitatea desfasurata de catre d-na Cirstea Elena, referent cultural la
Caminul Cultural Stanesti,consider ca am facut o alegere buna atunci cand am hotarat
angajarea acesteia,intrucat de foarte multi ani din lipsa unei persoane care sa se ocupe de
activitatea culturala ,aceasta a fost ca si inexistenta.In cursul anului 2010 la Caminul
Cultural Stanesti s-au desfasurat mai multe actiuni cultural-educative. Amintim aici:
-“Eminescu la ceas aniversar”-concurs de poezii, elevii Scolii Stanesti
-Ziua Unirii -24 ianuarie- implicarea elevilor Scolii Stanesti
-Ziua Mamei – 8 martie - participarea copiilor de la Gradinita si elevii Scolii
-Festivalul Judetean “Sezatoarea” –participarea elevilor Scolii,a tinerilor si a
persoanelor varstnice din sat- 16 martie
-Ziua Eroilor -13 mai - poezie si cantece patriotice
-Concurs “Eu mi-s mandra-n sat” - 4 iunie concurs cu premii
-“Rezultatul muncii noastre” -serbare de sfarsit de an scolar -14 iunie
-“Spectacolul Verii” -8 august -dansuri moderne,populare si tiganesti,scenete
-“Festivalul culturii vlascene” -21 octombrie - Izvoarele- preselectie
-“Festivalul culturii vlascene” -5 dec -Casa de Cultura ”I.Vinea”-faza finala a
concursului
-“In asteptarea lui Mos Craciun”-serbarile prilejuite de aniversarea Craciunului –cu
participarea copiilor de la Gradinita Stanesti si elevii Scolii
-Obiceiuri si colinde de Anul Nou- participarea elevilor de la Scoala Stanesti.
In toate activitatile enumerate mai sus contributia d-nei Cirstea Elena a constat in:
-asigurarea materialului pentru poezii si scenete –pentru serbari
-invatarea pasilor de dans –pentru dansuri populare,moderne si tiganesti
-asigurarea materialului muzical –pentru dansuri
-asigurarea unor costume populare- pentru dansuri populare si sezatoare
-asigurarea unor obiecte de uz gospodaresc traditionale- pentru sezatoare
-repetitii multiple
-inregistrarea pe CD si fotografii - de la toate aceste actiuni.
Deasemenea,la Caminul Cultural Stanesti au mai avut loc si alte manifestari
artistice,cum au fost:
-Festivalul « Calusul ca pe Vlasca » - cu participarea a 12 comune din judet
-Teatrul -“Dupa fapta si rasplata”- actorii de la Teatrul Valah Giurgiu -2 iunie
-Spectacol de magie si circ - 7 decembrie
-Teatru de papusi pentru copii—“Scufita Rosie”- cu participarea actorilor de la Palatul
Copiilor Giurgiu.
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Sala de spectacole a fost folosita de cate ori au fost solicitari din partea
tinerilor,pentru partide de tenis de masa si sah. Totodata, aceasta a fost pastrata in
ordine si curatenie,pregatita si pavoazata pentru toate manifestarile.
Incepand cu luna ianuarie 2011 d-na Cirstea Elena a primit si alte sarcini de
serviciu ,preluand activitatea de secretariat –registratura in cadrul Primariei Stanesti.
Sunt convins ca aceasta noua indatorire de serviciu nu va influenta in mod negativ
activitatea artistica si cultural educativa pe care trebuie sa o desfasoare in continuare in
cadrul Caminului Cultural Stanesti. In concluzie consider activitatea desfasurata de d-na
Cirstea Elena in anul 2010 ca fiind foarte buna.
O alta actiune coordonata de catre primarul comunei Stanesti ,a fost si cea legata
de activitatea beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.Acestia s-au
aflat in subordinea domnului Vaitis Costel. In principal, activitatea acestora s-a axat
mai mult pe curatenia din comuna,care fie vorba, a lasat si lasa foarte mult de dorit.
Mentionez ca nu toti beneficiarii Legii 416/2001 efectueaza ore in folosul
comunitatii,numarul celor care efectiv lucreaza fiind foarte mic,in satele Ghizdaru si
Balanu avand cate o singura persoana. Astfel, pe parcursul anului 2010 s-au efectuat
urmatoarele lucrari:
-prasit iarba,curatat pomii si arbustii,strans PET-uri ,gunoaie si moloz,varuit pomi
pe DC117,
-prasit iarba,strans PET-uri si diverse alte gunoaie pe DC118 de la intrarea in satul
Ghizdaru si pana in satul Stanesti,
-curatat zona fantanii Duduita ori de cate ori a fost nevoie,lucru valabil si pentru
paraul Gurbanu,
-curatat zona Valea Mare si cimitir de PET-uri si diverse gunoaie,
-decolmatat si reparat casa fantanilor Verdea ,Leu si Ciobi,
-intretinere teren sport din curtea Caminului Cultural Stanesti,
-reparat gard si porti in curtea Caminului Cultural Stanesti,
-reparat partial acoperis Camin Cultural Stanesti,
-reparat trotuar pietonal in Stanesti,
-turnat placa beton la statiile auto din Stanesti si Ghizdaru,
-reparat si construit anexa la magazia de combustibil Scoala Stanesti,
-sapat si turnat beton in fundatie magazie combustibil primarie,
-construit garaj auto primarie,
-reparat ori de cate ori a fost cazul WC-uri ,banci si scaune pentru elevi la Scoala
Stanesti,
-confectionat si montat lampi pentru iluminatul public,
-lucrari de deszapezire specifice anotimpului de iarna -scoli,gradinite,Camin
Cultural Stanesti,primarie.
Vis -a-vis de activitatea beneficiarilor Legii 416/2001,doresc sa fac mentiunea ca
acestia nu si-au primit salariile la timp in anul 2010,la un moment dat am avut si 3 luni
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intarziere. Deasemenea, am avut probleme cu acestia in ceea ce priveste prezenta in
perioada stabilita de catre primar, asa cum cere legea “la solicitarea primarului”.Am
fost nevoiti sa luam masurile legale in sensul ca am suspendat dosarele de ajutor social
atat in privinta absentelor cat si a neprezentarii documentului de la AJOFM Giurgiu,
prin care acestia trebuia sa faca dovada ca sunt in cautarea unui loc de munca.
A fost foarte greu sa-i conving ca trebuia totusi sa-si efectueze orele in folosul
comunitatii,cu toate ca nu-si primeau banii,deoarece unele lucrari trebuiau executate
neaparat.Prin discutiile purtate cu acestia am reusit sa-i aducem la treaba si sa realizam
ceea ce ne propusesem.M-am zbatut foarte tare pentru ei,am folosit toate relatiile mele
atat la nivelul conducerii Consiliului Judetean cat si la Directia de Finante si in luna
decembrie am reusit sa primim sumele restante si sa achitam la zi salariile acestora.Tin
sa le multumesc tuturor pentru intelegerea de care au dat dovada.Consider ca si-au facut
datoria pentru anul 2010,atat ei cat si domnul Vaitis Costel.

Nu intamplator am lasat la urma analiza activitatii desfasurate pe parcursul anului
2010 de responsabilul cu protectia mediului,respectiv d-l Bosman Dan.
Avand in vedere ca prin dispozitia scrisa a primarului,viceprimarul comunei, dl
Bibica Nicolae avea si atributiuni pe linie de salubrizare a comunei, am crezut ca doua
persoane erau suficiente pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de curatenia din
comuna.Din contra ,dupa inchiderea tuturor platformelor de gunoi de pe intreg teritoriul
comunei(lucrari facute cu eforturi financiare deosebite) au inceput problemele care si
asa erau destule si inainte de inchiderea acestora.
Cu toate ca s-a mers pe teren in toate satele,s-a discutat cu majoritatea locuitorilor,
cum si in ce fel trebuie sa gestioneze problema gunoiului menajer si a celui de grajd,
s-au facut instiintari scrise celor care produc cantitati mari de gunoi - nu s-a reusit
stoparea depozitarii necontrolate a gunoaielor.Nu este mai putin adevarat ca au existat
cazuri concrete cand s-au depistat locuitori ai comunei in fapt,cand depozitau gunoiul
aiurea sau in apropierea platformelor inchise.Nu s-au luat nici un fel de masuri cu
acestia si de doi ani de zile nu avem nici o dovada ca am dat vreo amenda. Grav este
faptul ca se cunosc locuitorii comunei care depoziteaza necontrolat gunoaiele si parca
ne este frica sa-i amendam.Le-am solicitat celor doi sa-mi prezinte macar un proces
verbal prin care au amendat un locuitor al comunei care s-a facut vinovat de depozitarea
necontrolata a gunoiului ,dar nu am primit nici un raspuns.Acelasi raspuns il dam si
cand vine in control Garda de Mediu,care ne solicita imperios sa prezentam macar o
dovada in acest sens.
Nu pot spune ca fenomenul depozitarii necontrolate a gunoiului este
generalizat.Sunt destui locuitori ai comunei care-si transporta gunoiul de grajd pe
terenul propriu sau la capul locului.
Dupa cum cunoasteti s-a incheiat un contract de colectare numai a gunoiului
menajer cu o firma de salubritate agreata in acest sens.Nu vreau sa ma refer aici la taxa
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pe care trebuie sa o plateasca locuitorii comunei(taxa pe care Consiliul Local a stabilit-o
printr-o hotarare).Vreau sa ma refer la problema deosebita a incasarii acestei taxe care
ne creeaza mari probleme.Foarte multi locuitori ai comunei nu platesc aceasta taxa din
motive numai de ei stiute.Este foarte adevarat ca nici unul din cei doi responsabili
privind salubritatea si protectia mediului nu s-au implicat cu adevarat in aceasta actiune
si nici un consilier nu s-a omorat cu firea sa explice locuitorilor ca aceasta taxa stabilita
de dansii trebuie platita.S-ar putea discuta la infinit pe aceasta tema(asa cum am
discutat mai in toate sedintele de consiliu) dar rezultatul tot nu va fi cel dorit.Asa ca
inchei aici analiza pe tema salubrizarii si protectiei mediului ,activitate pe care nu o pot
trece decat ca fiind nesatisfacatoare in dreptul celor doi responsabili.
Ca o prima masura pe care am luat-o, in speranta de a mai indrepta cat de
cat lucrurile, incepand cu 1.03.2011 dl Bosman Dan a preluat activitatea beneficiarilor
Legii 416/2001 ,de la dl Vaitis Costel care a primit alte atributiuni de serviciu ,respectiv
mecanic pe buldoexcavator si sofer pe autoturismul primariei.
Consider ca in mare parte am cuprins in acest raport de activitate cam tot ce
anume a trebuit ,mi-am permis sa dau si calificative asa cum am crezut eu de cuviinta si
sunt dispus sa ascult si parerile si eventual propunerile dumneavoastra (daca sunt)vis-avis de activitatea salariatiilor din cadrul primariei Stanesti.
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