RAPORT DE ACTIVITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI STANESTI PE ANUL 2012

Anul 2012 a fost anul in care s-au desfasurat alegerile locale, alegerile
parlamentare si controlul Curtii de Conturi.
Aceste actiuni la care primarul comunei a trebuit sa fie in prim plan si care
s-au desfasurat pe parcursul mai multor luni, au afectat intr-o anumita masura
activitatea mea din punct de vedere profesional. Realizari deosebite in care
primarul sa fie implicat efectiv ca in alti ani sunt mai putine de mentionat. Ca sa
ai realizari deosebite si implicit o activitate intensa intr-o comuna precum
Stanesti, trebuie sa fii sprijinit atat politic, dar mai ales financiar. Este inutil sa
amintesc acum situatia politica din ultimii patru ani. Financiar am stat prost,
sustinerea din partea Guvernului Romaniei a fost zero, la fel si din partea
Consilului Judetean. Ceea ce am mai reusit pe ici pe colo s-a datorat unor sume
provenite din excedentul bugetar al anului anterior. Astfel s-au realizat grupurile
sanitare(toalete) la Scoala din Stanesti si Scoala Ghizdaru, magazia de lemne de la
primarie si amenajarea aproximativ a 1,5 km de drum in Stanesti prin
pietruire(balastare).
Amintind de situatia financiara proasta exemplific prin faptul ca nu reusim
sa incasam in totalitate sumele reprezentand impozitul pe terenurile intravilane si
extravilane – sume care ar trebui sa intre in totalitate in conturile primariei.
Motive nu am avea, dar ne lovim printre altele de refuzul unora si indiferenta
altora privind plata impozitelor.
O solutie in incercarea de a rezolva aceasta situatie ar fi, dar nu reusim sa o
aplicam si recunosc ca din vina noastra. Ma refer aici la implementarea
programului pe calculator atat la biroul agricol, dar mai ales la biroul contabilitate
Sa nu credeti cumva ca nu se lucreaza la aceste programe, dar situatii
neprevazute apar mai tot timpul la ambele birouri. Mai le-am acordat celor care
lucreaza la aceste situatii, inca un an, respectiv pana la sfarsitul anului 2013,
pentru ca trebuie sa implementam obiligatoriu aceste programe odata si odata .
Atunci nimanui nu o sa i se mai poata elibera un act din primarie pana nu-si
plateste datoriile asa cum procedeaza si alte institutii. Dar ce facem cu persoanele
care nu au nevoie neaparat de un act din primarie, ce facem cu cei care nu sunt
din localitate si nu sunt de gasit de nici un fel (avem un numar mare de TP
neridicate cu suprafete de teren si impozite mari de platit).
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Nu am gasit sprijin, cu toate straduintele mele, nici la administratorii de
societati care lucreaza pamant pe teritotiul comunei.
Mi-am propus ca pentru anul 2013 sa repetam actiunea din urma cu cativa
ani de depistare a majoritatii persoanelor care au datorii la plata impozitului pe
proprietate si incasarea sumelor restante.
Referitor la activitatea desfasurata de catre biroul agricol unde functionam
cu un singur salariat, am cautat ( nu numai in anul 2012) sa ajut cat mai mult. Va
spuneam putin mai inainte de situatiile nepravazute care apar mai tot timpul.
Persoane care vin dupa ani de zile sa-si revendice pamantul, persoane care vin
dupa ani de zile sa le identificam pamantul pentru ca nu stiu pe unde este,
persoane care doresc sa-si rezolve mostenirile din TP, persoane care au litigii intre
ele sau cu asociatiile care le lucreaza pamantul, persoane care au litigii de
delimitarea a gospodariilor etc. Ei bine, sa stai sa le asculti, sa le dai explicatii, sa
lucrezi documentele, sa te deplasezi in teren pentru masuratori, sa mai masori si
tarlale intregi cate odata pentru a regasi un teren pierdut(si nu din vina ta), toate
acestea necesita foarte mult timp. Am cautat sa o ajut pe dna Grama Doina cat
am putut eu implicandu-ma de fiecare data cand a fost cazul sa fiu prezent pe
teren. O parte nu le-am reusit, pentru ca este foarte greu sa impaci mai ales in
teren, doua persoane care fiecare crede ca are dreptate, doi frati/surori care se
dusmanesc de moarte, doua persoane care nu vor sa recunoasca niciodata un
hotar dintre gospodarii, doua persoane care nu renunta nici una macar la un
metru de teren. Au existat si vor exista litigii mai ales in intravilanul localitatii la
care partile nu renunta nici macar la 20 cm de teren. Cu toate acestea activitatea
in cadrul biroului agricol se desfasoara normal.
Activitatea care imi da cea mai mare bataie de cap a fost si va ramane
aceea a curateniei de pe domeniul public. Nu o sa inteleg poate niciodata, de ce
atata dusmanie si ura vis a vis de curatenie. Am incercat in fel si chip sa rezolvam
cat de cat situatia. Am discutat personal, au discutat viceprimarul si agentul de la
mediu cu oamenii. Prea putini s-au raliat la aceasta actiune. Sa faci curatenie
acum intr-un loc si maine sa fie din nou gunoiul acolo, ce sa intelegem de aici? Nu
suna a dusmanie, a ura, a ce doriti dvs? Este adevarat, nu s-a aplicat nici odata
vreo sanctiune. Atunci cum rezolvam situatia? Le-am cerut-o celor doi in mod
expres sa aplice macar o amenda si nu inteleg de ce sa feresc sa aplice legea?
Garda de Mediu pe mine nu ma iarta, ma judeca pe lege. Noi de ce nu o aplicam?
Avem mari probleme cu taxa de salubritate, taxa pe care insusi Consiliul
Local a stabilit-o printr-o hotarare ca fiind de 6 Ron /gospodarie si pe care nu o
putem incasa in totalitate. De ce nu platesc locuitorii comunei aceasta taxa?
2

Motive de tot felul. De incasat se incaseaza cate ceva, putin de tot, dar sa refuzi sa
platesti pentru ca nu stiu cine ti-a bagat in cap o prostie este prea de tot. Sa va cer
dvs. sa va implicati nu o s-o fac. O sa spuneti probabil ca nu in mandatul actual sa stabilit acesta taxa si nu va interesaza . O sa spuneti ca avem in cadrul institutiei
personal care se ocupa atat de curatenie cat si de incasarea taxei, lucru perfect
adevarat. Dar avem in Consiliul Local si consilieri din mandatul trecut care au
cunostinta de acesta hotarare pe care am aprobat-o la vremea respectiva fara
probleme, pentru ca este perfect legala. Comisarii Garzii de Mediu, in timpul
controalelor de peste an , primul lucru pe care il solicita este contractul cu firma
de salubritate si masurile stabilite pentru pastrarea curateniei in comuna. In hartii
stam bine, practica in schimb ne omoara. Apropo de sumele incasate din taxa de
salubritate, la controlul efectuat anul trecut de catre Curtea de Conturi s-a
constatat fata de sumele care trebuiau incasate o diferenta de 14700 ron.
Termenul scadent pentru incasarea acestei sume s-a stabilit data de 30.03.2013.
Nu va spun cat de prost stam la aceasta data cu incasarile pentru aceasta taxa.
In concluzie, avem deficiente mari vis a vis de curatenia comunei. Fac pe
aceasta cale un apel aproape disperat catre viceprimarul comunei, sa se implice
total in actiunea de curatenie si incasarea sumelor restante avand in vedere si
dispozitia emisa inca din anul 2004 de primar, conform careia viceprimarul este
responsabil de salubrizarea localitatii.
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