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RAPORT D   

                   RAPORT DE ACTIVITATE 

        AL CONSILIERULUI LOCAL  STANCULESCU MIRCEA 

                  PENTRU PERIOADA  01 IAN 2013 - 31 DEC. 2013 

 

  

                         În conformitate cu art.50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2004, privind Statutul 

aleşilor locali şi art.51, alin.4 din Legea nr.215/2004, privind administraţia publică locală, in 

care se precizeaza ca: „fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligati sa 

prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului”, 

prezint acţiunile importante la care am participat în cursul acestui an, pentru punerea în 

practică a hotărârilor adoptate de Consiliul local, procedând la întocmirea raportului de 

activitate pentru perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013. 

 

Pentru o informare cat mai exacta, revin cu detalii referitoare la componenta consiliului 

local Calimanesti. In urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, cele 15 mandate de consilieri 

locali ai orasului Calimanesti au fost castigate dupa cum urmeaza: U.S.L. – 8 mandate; P.D.L. 

– 6 mandate si U.N.P.R. – 1 mandat in persoana subsemnatului. 

          Astfel, pe data de 29 iunie 2012 a avut loc sedinta de constituire a consiliului local si 

depunere a juramantului, in urma careia s-au constituit cele trei comisii de specialitate, dupa 

cum urmeaza: 

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodadrire 

comunala, protectia mediului, servicii si comert; 

2. Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive 

si de agrement 

3. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a 

drepturilor cetatenilor 

 

 

        Activitatea mea în calitate de CONSILIER LOCAL al Orasului Calimanesti se grupează 

în două categorii: 

 

I. Activitate în cadrul şedinţelor de Consiliu Local; 

II. Activitate în afara şedinţelor Consiliului Local; 

  

 

I. ACTIVITATEA IN CADRUL SEDINTELOR DE CONSILIU LOCAL 

 

     Îndeplinesc funcţia de presedinte al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, 

gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, precum si functia de presedinte al 

comisiei de validare aleasa la constituirea consiliului local, pe perioada acestei legislaturi. 

      În exercitarea mandatului de consilier local în anul 2013 am desfăşurat următoarele 

activităţi: 
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a) Am participat la toate dezbaterile din cadrul comisiei precum si in plenul consiliului, 

analizând pentru avizare toate proiectele de hotărâri prezentate; 

b) Am studiat toate informările compartimentelor din aparatul Consiliului local, iar 

acolo unde am avut neclaritati am solicitat mai multe detalii; 

c) Am făcut propuneri de îmbunătăţire a conţinutului proiectelor de hotărâri, uneori 

chiar cu amendamente; 

d) Am fost initiatorul unor proiecte de hotarari pe care le voi prezenta mai jos; 

e) În sedintele Consiliului Local, la care am participat, mi-am exprimat votul favorabil 

pentru acele proiecte de hotărâri menite să conducă la o reală dezvoltare a 

oraşului, pentru realizarea unor importante obiective de investiţii, pentru susţinerea 

activităţilor din domeniul învăţământului, domeniile social, cultural şi sportiv, dar si 

votul negativ, atunci cand am considerat ca se aduc prejudicii comunitatii locale; 

f) Am solicitat executivului diverse informatii cu privire la administrarea domeniului 

public local, prin adrese inregistrate la secretariatul primariei. La únele dintre ele 

am primit raspuns in termen legal, dar sunt si cateva exceptii in care am primit  

raspuns in afara termenului legal; 

g) Am prezentat in fata consiliului tóate problemele stringente ridicate de catre 

cetatenii care au apelat la audientele pe care le tin in fiecare zi de LUNI intre orele 

10,00 - 12,00 la sediul meu. In deplasarile pe care le-am desfasurat in teritoriu, pe 

strazi sau la solicitarea unor cetateni, am procedat la colectarea situatiilor intalnite 

si am sustinut aceste probleme in sedintele de consiliu la capitolul DIVERSE; 

h) Pe durata acestui inceput de mandat, am avut o colaborare institutionala 

acceptabila cu primarul orasului Calimanesti Florinel Constantinescu, cu 

viceprimarul Vasile Scirlea, o foarte buna colaborare cu serviciile de specialitate din 

primărie şi cu toti colegii consilieri; 

Drepturile cetăţenilor, în general, şi ale celor defavorizaţi, în special, starea materială a 

populaţiei, sistemul sanitar, salubrizarea oraşului, situaţia pensionarilor, probleme privind 

învăţământul, interesul pentru reducerea taxelor locale au constituit priorităţi în intervenţiile şi 

susţinerile mele în cadrul comisiei şi al Consiliului Local. 

 

PROIECTE DE HOTARARI CARE AU FOST DEZBATUTE 

1. Proiect de hotarare privind reglementarea circulatiei rutiere in orasul Calimanesti prin 
introducerea de sensuri unice pe strazi; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a pasunatului, 
precum si exploatarea pajistilor de pe raza orasului Calimanesti; 

3. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de 
pe raza orasului Calimanesti pt anul scolar 2013-2014; 

4. Proiect de hotarare privind avizarea proiectului planului de scolarizare al unitatilor de 
invatamant de pe raza orasului Calimanesti pt anul scolar 2013-2014; 
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5. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar local rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar 2012; 

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului GRADINARU 
FANICA, pentru minora cu handicap grav GRADINARU ELENA TEODORA; 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2013 ; 

8.  Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 16/26.02.2013 privind cresterea 
aportului Consiliului Local Calimanesti la capitalul social al S.C. EXPO NORD 
OLTENIA S.A.; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea lotizarii/dezmembrarii terenului in suprafata 
totala de 55.429 mp pus la dispozitie de catre Consiliul Local Calimanesti in vederea 
realizarii obiectivului de investitii Centru de Conventii si Expozitii Nord Oltenia; 

10. Proiect de hotarare privind  majorarea capitalului social al S.C. EXPO NORD 
OLTENIA S.A.  prin aducerea ca aport a terenului aferent in suprafata de 5.615 mp in 
valoare de 500.000 lei; 

11. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului “Disponibil din fonduri cu destinatie 
speciala pentru finantarea lucrarilor de interventie privind cresterea performantei 
energetice a blocurilor de locuinte” pentru anul 2013; 

12. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 
2013; 

13. Proiect de hotarare privind  aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Orasenesc “Cozia 
Calimanesti”; 

14. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier 
local al domnului AMUZAN ILIE si declararea ca vacant a locului de consilier local 
ocupat de acesta ca urmare a demisiei din aceasta functie; 

15. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Popa 
Eugenia; 

16. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor ce 
urmeaza a fi propusi de Orasul Calimanesti pentru functiile de membri ai Consiliului 
de Administratie al S.C. EXPO-NORD OLTENIA S.A.; 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat al reprezentantilor 
Orasului Calimanesti in Adunarea Generala a Actionarilor laS.C. EXPO-NORD 
OLTENIA S.A  ; 

18. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Orasului Calimanesti in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de 
Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea; 

19. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Calimanesti nr. 4/13.02.2012 privind 
modificarea hotararilor C.L. Calimanesti nr. 30/28.05.2012 si nr. 48/31.08.2012.; 

20.  Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor aferente anului 2013 pentru serviciile 
prestate de S.C. Calimanesti Serv S.R.L., precum si coeficientii pentru utilizarea la 
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inchiderea de deviz pentru lucrarile efectuate la solicitarea Primariei Orasului 
Calimanesti; 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de impozit pentru un imobil – cladire si 
teren aferent – pentru mai multi propietari, imobil in care functioneaza Clinica de 
recuperare si balneologie Calimanesti, sectie a Spitalului Judetean de Urgenta 
Valcea; 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii S.C. EXPO NORD OLTENIA S.A. de la 
plata impozitului pentru cladirile si terenul aferent acestora ce compun obiectivul 
“Centrul de Conventii si Expozitii Nord-Oltenia”; 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in domeniul privat al Orasului 
Calimanesti a imobilului situat pe strada N. Basarab, nr.4; 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de reorganizare a S.C. 
CALIMANESTI SERV S.R.L.; 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului de actiuni si de lucrari de interes local 

pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele 

majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social; 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maxim 
1.544.425 lei, in conformitate cu prevederile O.G. 3/2013  privind reglementarea unor 
masuri pentru reducerea unor arierate in economie, alte masuri financiare, precum si 
pentru modificarea unor acte normative; 

27. Proiect de hotarare privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publica a orasului 

Calimanesti; 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului multianual local privind cresterea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Calimanesti; 

29. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat incheiat cu Asociatia 
de Propietari nr. 4 din orasul Calimanesti in vederea implementarii Programului 
multianual de locuinte; 

30. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei POPESCU 
ELENA NADIA; 

31. Proiect de hotarare privind completarea H.C.L. al orasului Calimanesti prin care s-au 
stabilit si aprobat impozitele si taxele locale pentru anul 2013, cu taxa de inchiriere a 
terenului pe care sunt amplasate garaje in orasul Calimanesti; 

32. Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. Calimanesti nr. 93/17.11.2005 privind 
aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 611,95 mp, situat in Calea Lui 

Traian, in vederea amenajarii unei parcari de utilitate publica in orasul Calimanesti; 

33. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. EXPO NORD 
OLTENIA S.A. prin aducerea ca aport a terenului aferent in suprafata de 46.813 mp in 

valoare de 5.513.167 lei; 
  

34. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Calimanesti si a 
listei de investitii pe surse de finantare pentru anul 2013; 
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35. Proiect de hotarare privind  infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA Ramnicu Valcea; 

  

36. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea 
procedurii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse 
regulate, Regulamentul de Atribuire in gestiune delegata a traseelor serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate, a Caietului de Sarcini al 
serviciului, a Contractului-Cadru de Delegare a gestiunii serviciului; 

  

37. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii orasului Calimanesti cu A.S. 
VIITORUL CALIMANESTI in vederea finantarii si sustinerii echipei de fotbal; 

  

38. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 

2013; 

 

39. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. al Orasului 
Calimanesti nr. 32/11.04.2013 prin care s-a aprobat asocierea orasului Calimanesti cu 
Asociatia Sportiva VIITORUL CALIMANESTI in vederea finantarii si sustinerii echipei 

de fotbal in Liga IV  a judetului Valcea, Seria Nord, precum si a echipei de juniori ce 
activeaza in acelasi campionat; 

 

40. Proiect de hotarare privind acordarea “Diplomei de Fidelitate” pentru anul 2013 
familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie din orasul Calimanesti si a unor premii 

speciale persoanelor care implinesc sau au implinit 100 de ani de viata; 

 

41. Proiect de hotarare privind insusire raport de evaluare si aprobare cumparare teren 
in suprafata de 200 mp, situat in punctul “Plute”, teren ocupat de reteaua de apa 
potabila care alimenteaza Centrul de Conventii si Expozitii Nord-Oltenia; 

 

42. Proiect de hotarare privind retragerea din delegarea directa de la S.C. 
CALIMANESTI SERV S.R.L. a activitatilor specifice serviciului public de salubrizare al 

orasului Calimanesti, asa cum au fost descrise in H.C.L. Calimanesti nr. 
47/13.10.2010 si incetarea in mod corespunzator a contractului nr. 

18.753/30.11.2010, respectiv aprobarea delegarii acestui serviciu prin contract de 
concesiune in baza unei licitatii publice; 

 

43. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentului de pozitie privind 
implementarea si asigurarea sustenabilitatii proiectului “Sistem de management 

integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”; 

 

44. Proiect de hotarare privind aprobarea/avizarea unor documente suport necesare 

aprobarii aplicatiei de finantare pentru proiectul “Sistem de management integrat al 
deseurilor solide in judetul Valcea”; 

 

45. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act de novatie la contractul de 
concesiune nr.1/20.02.2004 in sensul ca noul concesionar S.C. FORADEX VALCEA 

OLTULUI S.A. il inlocuieste pe cel initial, respectiv S.C. FORADEX S.A.; 

46. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre C.L. 
Calimanesti si C.J. Valcea in vederea elaborarii si implementarii proiectului 
“Dezvoltarea Serv Publice prin implementarea de solutii e-guvernare in judetul 

Valcea-grupa 1″; 

 



RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL STANCULESCU MIRCEA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

www.mirceastanculescu.com  ;      E-mail: casabrio@hotmail.com  ;     Tel: 0742 188 517 7 

 

 2013 

47. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de 
concesiune pentru terenurile din zona Parcare Cozia; 

 

48. Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Sclipcea Valentin ca 
ADMINISTRATOR SPECIAL al SC CALIMANESTI SERV SRL, ce va reprezenta 

societatea in cadrul procedurii de insolventa; 

 

49. Proiect de hotarare privind  Acordul C.L., reprezentantul legal al orasului Calimanesti 
ce are calitatea de asociat unic la S.C. CALIMANESTI SERV SRL in vederea 
diversificarii activitatii prestate, cat si deschiderea unui punct de lucru in piata din 

orasul Calimanesti pentru expunerea si comercializarea serviciilor oferite; 

 

50. Proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii domnului Ungureanu Darie ca 
reprezentant al orasului Calimanesti in A.G.A.  APAVIL S.A.; 

 

51. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ANDREI 
MARIA; 

 

52. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al 

orasului Calimanesti pe anul 2012; 

 

53. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; 

 

54. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei POPA 
CRISTINA; 

 

55. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului PILOIU 
CONSTANTIN CATALIN; 

 

56. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a terenului 
in suprafata de 2,80 mp catre doamna BUSUIOC MARIA din Calimanesti, str. Calea 

Lui Traian, nr. 280, bl 7, sc B, ap 1, judetul Valcea, in vederea executarii unui balcon 
la imobilul propietatea acesteia de la aceeasi adresa; 

 

57. Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 16/26.02.2013 privind cresterea 
aportului Consiliului Local Calimanesti la capitalul social al S.C. EXPO NORD 

OLTENIA S.A.; 

 

58. Proiect de hotarare privind aprobarea lotizarii/dezmembrarii terenului in suprafata 
totala de 55.429 mp pus la dispozitie de catre Consiliul Local Calimanesti in vederea 

realizarii obiectivului de investitii Centru de Conventii si Expozitii Nord Oltenia; 

 

59. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. EXPO NORD 
OLTENIA S.A.  prin aducerea ca aport a terenului aferent in suprafata de 5.615 mp in 
valoare de 500.000 lei; 

 

60. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului “Disponibil din fonduri cu destinatie 
speciala pentru finantarea lucrarilor de interventie privind cresterea performantei 

energetice a blocurilor de locuinte” pentru anul 2013; 

 

61. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 
2013; 
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62. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Orasenesc “Cozia 
Calimanesti”; 

 

63. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data 
de 30 iunie 2013; 

 

64. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii a aparatului 
de specialitate al Primarului orasului Calimanesti; 

 

65. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in 
Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din orasul Calimanesti; 

 

66. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor social de urgenta doamnei 
Popescu Floriana; 

 

67. Proiect de hotarare privind actualizarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului 
de investitii “Extinderea reabilitarii infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea 

– CL 8 Extinderea reabilitarii infrastructurii de apa si apa uzata in orasul Calimanesti”; 

 

68. Proiect de hotarare privind aprobarea mandatarii primarului orasului Calimanesti sa 

aprobe completarea strategiei de tarifare a serviciilor de apa si canalizare; 

 

69. Proiect de hotarare privind aprobare concesionare teren in vederea executarii unui 
balcon si a unui acces in balcon str. Calea Lui Traian, nr. 293, bl.3, sc. A; 

 

70. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare a 
pasunatului pe izlazurile (pajistile) aflate pe raza administrativ teritoriala a orasului 
Calimanesti; 

 

71. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 
31/11.04.2013 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind stabilirea procedurii 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate; 

 

72. Proiect de hotarare privind  aprobarea infiintarii Centrului National de informare si 
promovare turistica Calimanesti; 

 

73. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. EXPO 
NORD OLTENIA S.A. pentru anul 2013; 

 

74. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor social de urgenta doamnei Tinca 
Alexandra Narcisa; 

 

75. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; 

 

76. Proiect de hotarare privind acordul pentru trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri 
forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din 

administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, in domeniul public al orasului 
Calimanesti si in administrarea Consiliului Local; 

 

77. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor social de urgenta domnului Chelaru 
Ion; 
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78. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; 

 

79. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului 
Calimanesti nr.19/28.03.2013 privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor 

ce urmeaza a fi propusi de Orasul Calimanesti pentru functiile de membri ai Consiliului 
de Administratie al S.C. EXPO-NORD OLTENIA S.A.; 

 

80. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Stoica 
Eugenia; 

 

81. Proiect de hotarare privind  aprobarea criteriilor in baza carora se vor intocmi listele 
de prioritati pentru solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor sociale; 

 

82. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de licitatie pentru transportul public 
local in orasul Calimanesti; 

 

83. Proiect de hotarare privind  completarea si modificarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Bibliotecii A.E. Baconsky Calimanesti; 

 

84. Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la Hotararea C.L. nr 
35/30.04.2013 privind acordarea Diplomei de Fidelitate pentru anul 2013 familiilor 

care au implinit 50 de ani de casatorie si a unor premii speciale persoanelor care 
implinesc sau au implinit 100 de ani de viata; 

 

85. Proiect de hotarare privind modificarea articolului nr.2 din H.C.L. nr.17/2004 privind 
aprobarea concesiunii prin negociere directa a terenului aferent “Pensiunii SCCF 
Craiova” catre S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.,  propietara cladirilor 

si anexelor situate pe acesta; 

 

86. Proiect de hotarare privind acordarea din bugetul local pe anul 2013 al orasului 
Calimanesti a unui sprijin financiar Parohiei Calimanesti in valoare de 10.000 Ron; 

 

87. Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de executie bugetara la data de 
30.09.2013; 

 

88. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; 

 

89. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 73/16.09.2013 privind trecerea cu 
titlu gratuit a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul 

public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, in 
domeniul public al orasului Calimanesti; 

 

90. Proiect de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI DE DESFASURARE A 
ACTIVITATILOR DE COMERT STRADAL, pe raza or. Calimanesti; 

 

91. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea aprobarii modelului 
legitimatiei pentru Primarul Or. Calimanesti, a modelului legitimatiilor si semnului 

distinctiv al consilierilor locali din Calimanesti; 

 

92. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor 
de locuinte sociale in vederea repartizarii acestora; 
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93. Proiect de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Or. 
Calimanesti; 

 

94. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului concursului de proza scurta 
pentru copii DE CRACIUN – POVESTEA UNUI COPIL si a fondului de premiere 

propus; 

 

95. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 
2013; 

96. Proiect de hotarare privind situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013 
precum si raportarea contabila la data de 30.06.2013 de catre  S.C. CALIMANESTI 

SERV S.R.L.; 

 

97. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de 
pe raza orasului Calimanesti pentru anul scolar 2014-2015; 

 

98. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului orasului Calimanesti pe anul 2013; 

 

99. Proiect de hotarare privind admiterea unor noi membri in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana Rm. Valcea”; 

 

100. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii “PREOT DUMITRU SANDU” strazii 

delimitate din strada Ana Ipatescu pana la strada Oltului cu o lungime de 440 m, din 
Jiblea Noua, oras Calimanesti; 

 

101. Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de Actiune pentru protectia apelor 
impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole; 

 

102. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data 
de 12.12.2013. 

 

 

PROIECTE DE HOTARARI INITIATE DE SUBSEMNATUL 

1.  Proiect de hotarare privind necesitatea şi oportunitatea aprobării modelului 

legitimaţiei pentru Primarul Orasului Calimanesti, a modelului legitimaţiilor si al 

semnului distinctiv al consilierilor locali din  cadrul Consiliului Local al Orasului 

Calimanesti; 

2. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii “PREOT DUMITRU SANDU” strazii 
delimitate din strada Ana Ipatescu pana la strada Oltului cu o lungime de 440 m, 

din Jiblea Noua, oras Calimanesti; proiectul a fost aprobat. 

Mentionez faptul ca am mai initiat doua proiecte de hotarari, unul pentru aprobarea unui 

regulament de organizare si functionare a salii de sport din Calimanesti, proiect anulat datorita 

predarii acestui obiectiv Scolii Generale S.V. Cantacuzino, si un alt proiect pentru inscrierea 

primariei Calimanesti in sistemul national de plata online pentru plata taxelor si impozitelor si 

cu cardul bancar prin aceasta metoda mai moderna si care se utilizeaza in mai multe localitati 

ale tarii. Ultimul proiect se afla in studiul secretarului orasului Calimanesti. 
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AMENDAMENTE, PROPUNERI SI OBSERVATII 

1. AMENDAMENT la pct 2 al   sedintei C.L. din 28.01.2013 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare a pasunatului, precum si exploatarea pajistilor de pe 

raza orasului Calimanesti; 

2. PRECIZARE  la pct 2 al   sedintei C.L. din 26.02.2013  privind aprobarea contractarii 

unui imprumut in valoare de maxim 1.544.425 lei, in conformitate cu prevederile 

O.G. 3/2013  privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate in 

economie, alte masuri financiare, precum si pentru modificarea unor acte 

normative; 

3. OBSERVATII  la pct 11 al sedintei din 26.02.2013, cu privire la informare acu privire la 

dministrarea S.C. CALIMANESTI SERV S.R.L.; 

4. OBSERVATIE  la pct 2 al sedintei din 18.03.2013, cu privire la controlul Curtii de 

Conturi la S.C. CALIMANESTI SERV S.R.L; 

5. OBSERVATIE la pct 7 al sedintei din 28.03.2013, cu privire la actualizarea tarifelor 

pentru serviciile prestate de catre S.C. CALIMANESTI SERV S.R.L; 

6. PROPUNERE la pct 11 al sedintei din 28.03.2013, privind aprobarea declansarii 

procedurii de reorganizare a S.C. CALIMANESTI SERV S.R.L; 

7. LAMURIRI  la pct 1 al sedintei din 11.04.2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2013; 

8.  PROPUNERE la pct 3 al sedintei din 11.04.2013 privind transportul public local; 

9. OBSERVATII  la pct 4 al sedintei din 30.04.2013, cu privire la insusire raport de 

evaluare privind cumpararea unui teren agricol in zona “Plute”; 

10. OBSERVATII  la pct 3 al sedintei din 21.05.2013, cu privire la incheierea unui act de 

novatie la contractul de concesiune nr. 1/20.02.2004 al FORADEX S.A.; 

11. OBSERVATII  la pct 3 al sedintei din 27.06.2013, cu privire la concesionarea unui teren 

in supr de 2,80 mp doamnei Busuioc Maria; 

12. PRECIZARE  la pct 6  al   sedintei C.L. din 17.07.2013  privind aprobarea infiintarii 

clubului sportiv “Cozia Calimanesti”; 

13. OBSERVATII  la pct 1 al sedintei din 29.08.2013, cu privire la aprobarea mandatarii 

primarului orasului sa aprobé completarea strategiei de tarifare a serviciilor de 

furnizare apa si canalizare; 

14. PRECIZARE  la pct 3  al   sedintei C.L. din 29.08.2013  privind modificarea 

regulamentului de organizare a pasunatului in Calimanesti; 

15. OBSERVATII  la pct 7 al sedintei din 29.08.2013, cu privire la rectificarea bugetului 

local pe anul 2013; 

16. PROPUNERE la pct 2 al sedintei din 30.09.2013 privind acordarea unui ajutor de 

urgenta doamnei Stoica Eugenia; 
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17. OBSERVATIE  la pct 1 al sedintei din 31.10.2013, cu privire la aprobarea criteriilor 

pentru repartizarea locuintelor sociale; 

18. OBSERVATIE  la pct 6 al sedintei din 31.10.2013, cu privire la acordarea unui sprijin 

financiar din bugetul local Parohiei Calimanesti; 

19. SOLICITARE la pct 8 al sedintei din 28.11.2013, cu privire la situatiile financiare 

incheiate de S.C. CALIMANESTI SERV S.R.L. precum si rapoartele de evidente 

contabile la 30.06.2013; 

20. AMENDAMENT la pct 11 al   sedintei C.L. din 28.11.2013 privind aprobarea bugetului 

de venituri si cheltuieli la S.C. CALIMANESTI SERV S.R.L. pentru anul 2013; 

21. AMENDAMENT la pct 2 al   sedintei C.L. din 28.11.2013 privind aprobarea 

Regulamentului de desfasurare a comertului stradal in Calimanesti; 

22. AMENDAMENT la pct 6 al   sedintei C.L. din 28.11.2013 privind aprobarea 

Regulamentului concursului de proza scurta  “DE CRACIUN – POVESTEA UNUI 

COPIL”. 

 

           La capitolul DIVERSE, am prezentat executivului si colegilor consilieri, problemele care 

mi-au fost sesizate de catre cetateniii care s-au inscris la audientele mele precum si de la 

intalnirile pe care le-am avut cu acestia in teritoriu. Toate aceste probleme se regasesc 

consemnate in procésele-verbale ale sedintelor de consiliu. In acest sens am sa prezint 

sintetizat cateva dintre ele: 

a) Nemultumiri ale cetatenilor privind starea foarte proasta a unor drumuri precum: N. 

Balcescu, Pacii, G-ral Magheru, 1907, Ctin Brancoveanu, Campului, A. Vlahuta, 

drumul catre Manastirea Turnu, Anton Pann zona “Bisericesti” si altele; 

b) Montarea unor indicatoare de restrictionar a vitezei pe strada 24 Ianuarie din Jiblea-

Veche; 

c) Deversarea apelor uzate pe santuri; 

d) Nemultumiri ale cetatenilor privitor la parcarea din incinta Dinspensarului care este 

ocupata de catre turistii cazati la vilele din zona, dar si de conditiile din Dinspensar; 

e) Solicitari ale cetatenilor privitor la programul de functionare a farmaciilor. Prin rotatie sa 

fie asugura program non-stop; 

f) Colectarea gunoaielor din diferite zone precum zona depou CFR, str. A.Pann, catre 

Daesti, etc; 

g) Problema cainilor comunitari care sunt tot mai multi pe strazile orasului, in acest sens 

am propus primarului sa se ia o masura la nivel de “Zona Metropolitana “; 

h) Rezolvarea situatiei platformei de lemne de langa sectia de drumuri judetene, unde ies 

camioane cu rotile pline de noroi; 

i) Am solicitat curatarea, decolmatarea si igienizarea vailor si a canalului colector Fulga, 

operatiune inceputa dar nefinalizata; 
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j) Sa fie amenajat un trotuar de la “Casa Roamneasca” pana la baraj; 

k) Repararea acoperisului de la Castrul Roman; 

l) Sa fie reparat trotuarul de la primarie catre Blocul cu 7 etaje si iluminatul pe faleza; 

m) Rezolvarea situatiei transportului greu de mase lemnoase pe strada A.I. Cuza; 

n) Rezolvarea si repararea defectiunii la iluminatul public in Jiblea-Noua; 

o) Repararea trotuarului pe str. Garii, macar pe partea cu scoala; 

p) Reaparare conductei de apa la subtraversarea canalului “Fulga” pe sub drumul 

principal; 

q) Amenajarea WC-urilor publice de la Pavilion si Caciulata parc; 

r) Situatia proiectului de reabilitare a Casei de Cultura; 

s) Sprijin pentru mecanizarea lucrarilor agricole; 

t) Realizarea unei treceri pietonale la intersectia Str. M. Viteazul cu C.L.Traian; 

u) Adapatarea bordurilor la trecerea pietonala din centru, pentru a fi posibila utilizarea 

acesteia de catre persoane cu dizabilitati sau copii mici in carucioare; 

v) Decolmatarea canalelor de colectare a apelor pluviale care provoaca inundarea 

terenurilor agricole; 

 

Cu indemnizatia mea de consilier local pe anul 2013 am completat sustinerea urmatoarelor 

cheltuieli: 

o Contracte cu presa si televiziuni locale; 

o Ajutor financiar unor familii cu probleme economice, precum si 15 pachete 
cadou pentru sarbatorile de iarna; 

o Mentinere domeniu web pentru site-ul www.mirceastanculescu.com unde v-am 
prezentat tóate hotararile si dezbaterile consiliului local; 

o Deplasari, birotica, protocol. 

 

 

II. ACTIVITATEA IN AFARA SEDINTELOR DE CONSILIU LOCAL 

 

      In conformitate cu Legea 215, am acordat audiente cetatenilor la Biroul Consilierului Local 

U.N.P.R. Mircea Stanculescu, din Calea Lui Traian, nr. 355. Acestea le  tin in fiecare zi de Luni 

intre orele 10,00 – 12,00. 

       Am mentinut si platit site-ul www.mirceastanculescu.com prin care incerc sa asigur 

transparenta actelor administrative, actiuni realizate in teritoriu, investitii in plan local, 

http://www.mirceastanculescu.com/
http://www.mirceastanculescu.com/
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evenimente importante, prevederi legale legate de ajutoarele sociale, ajutoarele de incalzire, 

ajutoare alimentare, formulare on-line si alte materiale, tóate menite sa faciliteze accesul 

cetateanului la informatiile de interes local si sa inlesneasca munca functionarilor din cadrul 

primariei. Tot in cadrul acestui site, realizez dezbateri cu cetatenii asupra tuturor proiectelor 

care urmeaza sa fie aprobate in consiliul local, si merg in sedinta cu sugestiile transmise de 

catre acestia, votand in consecinta. 

     Tot in ceeace priveste transparenta, am fost prezent pe posturile de televiziune locala 

precum si in presa, unde am prezentat tóate aceste aspecte, astfel incat, informatia sa fie 

transmisa si prin aceste medii, iar cetatenii sa fie la zi cu ceea ce se intampla in plan local 

precum si cu actele administrative locale. 

      M-am deplasat în teritoriu ori de cate oti am fost solicitat de catre cetateni şi am încercat în 

limita competenţelor mele să le rezolv cererile acestora. În urma deplasărilor pe care le-am 

avut am propus diverse soluţii pentru modernizarea infrastructurii oraşului şi pentru o 

dezvoltare cât mai armonioasă, în concordanţă cu tendinţele europene în materie de 

urbanism, dar şi în concordanţă cu nevoile concrete ale oraşului nostru. 

      La întâlnirile pe care le-am avut cu cetăţenii orasului nostru am căutat soluţii pentru 

îmbunătăţirea permanentă a serviciilor pentru populaţie: transportul în común care lasa de 

dorit, alimentarea cu apă, canalizare, salubrizarea orasului si multe altele. Aceste soluţii, 

împreună cu doleanţele cetăţenilor le-am adus la cunoştinţa personalului de specialitate din 

cadrul primăriei, competent în aducerea la îndeplinire a acestora. 

         Toată activitatea mea s-a desfăşurat în spiritul legii şi în serviciul colectivităţii locale, de 

aceea consider că mi-am realizat atribuţiile ce-mi revin în calitatea de consilier local, si stiu ca 

intotdeauna este loc de mai mult. 

 

 

Consilier Local, 

 

STANCULESCU MIRCEA 

 


