CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA
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VICEPRIMAR: DARABANĂ MIHAI

În dubla calitate de viceprimar şi consilier local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege, am urmărit cu
prioritate rezolvarea treburilor publice şi dezvoltarea economică şi socială a
comunei.
În ce priveşte activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local am
participat la toate cele 13 şedinţele ale consiliului local şi tot atâtea şedinţe ale
comisiei de specialitate ale consiliului local, Comisia pentru Agricultură,
Actvităţi Economico-Financiare Amenajarea Teritoriului şi Urbanism,
Protecţia Mediului şi Turism, unde deţin funcţia de secretar al comisiei.
Am luat cuvântul la dezbaterea şi aprobarea celor 86 de hotărâri de
consiliu, adoptate în anul 2009.
Am contribuit la elaborarea şi fundamentarea unor proiecte de hotărâri,
după cum urmează;
- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2009;
- proiect de hotărâre privind instrumentarea şi aprobarea implicării
Consiliului local Scînteia, judeţul Iaşi în proiectului integrat
“Modernizare Drum de utilitate publică Lunca Rateş – Boroseşti –
Scînteia; Reabilitarea Căminului Cultural din satul Scînteia;
Amenajarea Pieţei Tradiţionale Scînteia ; Construire Centru de zi pentru
copii în sistem After School în satul Scînteia, comuna Scînteia;
Construire Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în comuna
Scînteia ; Crearea Centrului pentru promovarea şi conservarea tradiţiilor
locale şi a festivalului zilele comunei Scînteia”.
- proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2010;
M-am preocupat permanent de igienizarea comunei, iar prin Serviciul
public de gospodărie comunală, am urmărit reabilitarea şi pietruirea drumurilor
comunale, construirea de trotuare în satul Scânteia pe o lungime de 800 ml,
dezăpezirea în timpul iernii. Am recrutat muncitori pe care i-am angajat potrivit
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Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, cu care am
desfăşurat activităţi edilitar gospodăreşti, refacere şi întreţinere infrastructură,
conform Programului de lucrări aprobat de consiliul local.
Deasemenea acelaşi gen de lucrări le-am executat permanent şi cu
beneficiarii legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare, apţi de muncă.
Ulterior datei de 15.07.2009, când s-a dispus închiderea gropilor de gunoi
tradiţionale, m-am implicat în curăţarea, acoperirea şi redarea în circuitul
agricol a acestor suprafeţe de terenuri. Ulterior urmând să punem în aplicare
programul de colectare selectivă a gunoiului menajer, stabilind alte 20 de
amplasamente în fiecare din cele 7 sate component ale comunei, care vor fi
dotate cu circa 60 de containere de 1,0 mc.
Am executat permanent lucrări de curăţare a albiei râului Rebricea.
M-am implicat în administrarea de îngrăşăminte chimice pe păşunea
comunală, unde s-au construit fântâni şi adăpători pentru animale, precum şi în
accesarea subvenţiei pe suprafaţă acordată de Uniunea Europeană.
În activitatea desfăşurata, am pus un accent deosebit pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ din învăţământ, prin implicare
în : lucrările de reabilitare a şcolilor şi grădiniţelor, asigurarea unui climat
prielnic prin reabilitarea centralelor termice şi grupurilor sanitare, înlocuirea
vechilor ferestre cu altele moderne de termopan, lucrare care va fi definitivată în
curând.
În calitate de membru al comisiei locale de fond funciar, am participat la
şedinţele comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar şi am
contribuit la procesul de finalizare a acestor legi, astfel alături de alţi membrii ai
comisiei am participat în teren la mai multe măsurători pentru acţiunea de
punere în posesie a foştilor proprietari de terenuri agricole.
Împreună cu funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului m-am implicat în rezolvarea cât mai grabnică şi eficientă a cererilor
cetăţenilor comunei în special pentru acordarea de subvenţii în agricultură,
ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, aprovizionarea ritmică cu lapte praf
destinat noilor născuţi cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 luni, diverse ajutoare
sociale etc.
Am lucrat într-o adevărată echipă cu funcţionarii primăriei, pentru
întocmirea diverselor rapoarte, situaţii, statistici, solicitate de autorităţile
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administraţiei publice judeţene şi serviciilor publice deconcentrate, pe care am
urmărit să le transmitem în termen legal.
M-am preocupat de activitatea echipei de fotbal care activează în
comună, în vederea dotării cu echipament sportiv şi am contribuit la înscrierea
acesteia în campionatul judeţean, precum şi asigurarea permanentă a mijlocului
de transport şi a celor necesare pentru buna desfăşurare a campionatului
judeţean.
În ce priveşte activitatea din cadrul Primăriei:
- am coordonat compartimentul financiar-contabilitate, urmărind modul de
încasare a impozitelor şi taxelor locale, eliberarea autorizaţiilor de
construire şi/desfiinţare;
- am coordonat activitatea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,
având un număr 7 intervenţii la stingerea incendiilor cu autospeciala P.S.I.;
- am coordonat activitatea compartimentului intern specializat în achiziţii
publice, în cadrul căruia am organizat licitaţiile elctronice prin S.E.A.P.
pentru achiziţia de materiale de reparaţii rutiere (pietriş), achiziţia pentru
programul guvernamental „Cornul şi laptele” pentru elevi şi preşcolari,
achiziţia serviciului de reabilitare a iluminatului public din comună, ş.a.;
Consider că în anul 2009 după modul în care am lucrat în cadrul Primăriei a
fost un an deosebit, cu multe realizări, proporţional cu fondurile disponibile în
buget local.
În final consider că prin consultările şi colaborarea pe care am dezvoltat-o
cu domnul primar, consilierii locali şi funcţionarii primăriei şi nu în ultimul
rând cu cetăţenii, dar şi cu autorităţile de la nivel judeţean, am reuşit să închei
activitatea din anul 2009, cu rezultatele amintite mai sus. Pe viitor, având în
vedere experienţa dobândită pe parcursul perioadei de început a primului
mandat de viceprimar, consider că voi fi mult mai eficient şi eficace în
administrarea treburilor publice, cheltuirea fondurilor publice şi utilizarea
resursei umane de care dispunem, toate aceste eforturi conjugate numai în
folosul comunităţii locale.
VICEPRIMAR,
DARABANĂ MIHAI
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