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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

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 pe
perioada iunie 2012 – decembrie 2012.
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 economicosociala, 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 2012 am desfăşurat următoarele
activităţi:
a) Am participat la toate dezbaterile din cadrul comisiei precum si in plenul consiliului,
analizând pentru avizare toate proiectele de hotărâri prezentate;
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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 un raport de informare cu privire la adunarea
publica pe care am organizat-o in localitatea Jiblea-Noua si am expus tóate
problemele stringente ridicate de catre cetateni. 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 sedinta 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 constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local
al domnului Dulcea Gheorghe si declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat
de acesta ca urmare a demisiei din aceasta functie;

2.

Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii fara plata de catre Serviciul Voluntar
pentru Situatii de Urgenta Calimanesti a unei autospeciale de stins incendii de la I.S.U.
Valcea;

3.

Proiect de hotarare privin aprobarea folosirii bazei sportive a orasului Calimanesti, de
catre echipa de fotbal Viitorul Daesti in vederea inscrierii acesteia si desfasurarii
competitiei sportive din campionatul 2012-2013;
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4.

Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului Orasului Calimanesti;

5.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului orasului
Calimanesti pentru anul 2011;

6.

Proiect de hotarare privind modificarea HCL 76/20.12.2012 si a HCL 40/28.09.2012,
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Calimanesti in Adunarea
Generala a Asociatiei APA VALCEA;

7.

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cheran
Eugen;

8.

Proiect de hotarare privind modificarea HCL 44/24.11.2009 prin care s-a aprobat
acordul de parteneriat intre orasul Calimanesti si Consiliul Judetean Valcea, in vederea
implementarii proiectului “Modernizarea parcurilor balneare din statiunea CalimanestiCaciulata”;

9.

Proiect de hotarare privind modificarea HCL 45/24.11.2009 prin care s-a aprobat
proiectul “Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti-Caciulata” si
cheltuielile legate de proiect;

10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 46/24.11.2009 prin care s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
“Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti-Caciulata”;
11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012;
12. Proiect de hotarare privind cresterea aportului Consiliului Local al orasului Calimanesti la
capitalul social al SC EXPO NORD OLTENIA S.A;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al administratorului SC
CALIMANESTI SERV SRL;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada
01.01.2012-31.12.2012 la SC CALIMANESTI SERV SRL;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnarii domnului SCLIPCEA VALENTIN ca
administrator al SC CALIMANESTI SERV SRL ca urmare a expirarii mandatului de
administrator al domnului VLAD ROMEO;
16. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.12, privind aprobarea denumirii unitatilor
de invatamant de pe raza orasului Calimanesti;
17. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local
al domnului Sclipcea Valentin si declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de
acesta ca urmare a demisiei din aceasta functie;
18. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ungureanu
Ana;
19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferente
proiectului “Modernizarea strazilor pentru imbunatatirea confortului in statiunea
Calimanesti-Caciulata;
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20. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a terenului in
suprafata de 8,26 mp catre BANCA COOPERATISTA AJUTORUL RM.-VALCEA, in
vederea executarii accesului la imobilul propietatea acestora;
21. Proiect de hotarare privind autorizarea si desfasurarea activitatii de transport greu si
aprovizionare in orasul Calimanesti;
22. Proiect de hotarare privind reactualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului
Calimanesti;
23. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al orasului Calimanesti la
capitolul bugetar 11.02.02 sume defalcate din TVA si 11.02.06 sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetului local;
24. Proiect de hotarare privind completarea COMISIILOR DE RECEPTII LUCRARI DE
CONSTRUCTII SI REPARATII, LICITATII SI SELECTIE A OFERTELOR, VANZARI,
CONCESIONARI SI INCHIRIERI ale bunurilor apartinand domeniului public si privat al
Orasului Calimanesti, cu reprezentanti din randul consilierilor locali;
25. 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;
26. Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea
prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public;
27. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 29/26.07.2010 in care s-a aprobat
constituirea S.C. CALIMANESTI SERV S.R.L. si Statutul societatii, respectiv Cap V.
ADMINISTRAREA SOCIETATII;
28. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului la apa potabila si a tarifului la
serviciile de canalizare; mandatarea reprezentantului in adunarea generala a
asociatiei APA Valcea, pentru aprobarea trecerii la tarif unic, aprobarea stabilirii,
ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator; mandatarea Asociatiei
pentru a incheia Actul Aditional la Contractul de Delegare;
29. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al orasului Calimanesti la
capitolul bugetar 11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetului local;
30. Proiect de hotarare privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului
card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap;
31. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 a HCL 49/04.11.2010 privind
aprobarea trecerii blocului de locuinte pentru tineri din Calimanesti, str. Calea Lui
Traian, nr. 469 A, judetul Valcea din domeniul public al orasului Calimanesti in
domeniul public al statului;
32. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013;
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PROIECTE DE HOTARARI INITIATE DE SUBSEMNATUL
1. Proiect de hotarare privind completarea COMISIILOR DE RECEPTII LUCRARI DE
CONSTRUCTII SI REPARATII, LICITATII SI SELECTIE A OFERTELOR, VANZARI,
CONCESIONARI SI INCHIRIERI ale bunurilor apartinand domeniului public si privat al
Orasului Calimanesti, cu reprezentanti din randul consilierilor locali; in urma
dezbaterilor proiectul a fost amanat;
2.

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; in urma dezbaterilor proiectul a fost amanat;

3. Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea
prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public; in
urma dezbaterilor proiectul a fost amanat;
4. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 29/26.07.2010 in care s-a aprobat
constituirea S.C. CALIMANESTI SERV S.R.L. si Statutul societatii, respectiv Cap V.
ADMINISTRAREA SOCIETATII; proiectul a fost aprobat.

AMENDAMENTE, PROPUNERI SI OBSERVATII
1. AMENDAMENT la pct 1 al sedintei C.L. din 27.09.2012 privind validarea Dlui Cheran
Eugen Claudiu in functia de consilier local;
2. AMENDAMENT la pct 9 al sedintei C.L. din 27.09.2012 privind aprobarii desemnarii
unui administrator la SC. CALIMANESTI SERV S.R.L.;
3. ATENTIONARE la pct 2 al sedintei din 27.09.2012, cu privire la proiectul de
modernizare a parcurilor, in sensul ca o parte din parcul central a fost concesionat
societatii CALIMANESTI-CACIULATA SA;
4. ATENTIONARE la pct 6 al sedintei din 27.09.2012, cu privire la alocarea de fonduri
pentru SC. EXPO NORD OLTENIA SA, pentru ca aceasta societate trebuie sa se
autofinanteze;
5. ATENTIONARE la pct 7 al sedintei din 27.09.2012, cu privire la pierderea financiarcontabila a S.C. CALIMANESTI SERV SRL, care este inregistrata in bilantul pe 2011;
6. PROPUNERE la pct 3 al sedintei din 25.10.2012, prin care sa fie gasite solutii si pentru
repararea strazii 1907, care nu este cuprinsa in proiectul de asfaltare;
7. AMENDAMENT la pct 1 al sedintei din 29.11.2012 privind autorizarea si desfasurarea
activitatii de transport si aprovizionare in orasul Calimanesti, in sensul de a se elibera
solicitantilor o autorizatie de libera trecere si pe un an de zile, la care sa beneficieze de
o reducere;
8.

AMENDAMENT la pct 3 al sedintei din 22.12.2012 privind implementarea si eliberarea
formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu hándicap,
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prin adaugarea unui articol care sa prevada locurile special amenajate, marcate si
semnalizare conform standardurilor internationale si exceptii;

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 lucrarile de proasta calitate realizate de catre
APAVIL SA, pe strazile: Ana Ipatescu, Campului, Anton Pann, Tudor Vladimirescu;
b) Problema cainilor comunitari care sunt tot mai multi pe strazile orasului, in acest sens
am avut o sesizare si de la un cetatean englez care a fost muscat de caini pe faleza
Oltului din Calimanesti;
c) Rezolvarea situatiei juridice a transportatorilor de mase lemnoase, in special pentru
cetatenii care locuiesc pe strada A.I. Cuza, care sunt printre cei mai afectati atat de
degradarea drumului cat si de disconfort, zgomot, praf, noroi, fisuri ale caselor.
Aceasta problema am sustinut-o de mai multe ori asa cum reiese din procésele
verbale de sedinte si a condus la aprobarea regulamentului de transport greu pe raza
orasului Calimanesti;
d) Am solicitat curatarea, decolmatarea si igienizarea vailor si a canalului colector Fulga,
operatiune inceputa dar nefinalizata;
e) La cererea cetatenilor am solicitat actualizarea site-ului primariei. Dat fiind faptul ca
acest lucru nu a fost posibil, am procedat la crearea unui site personal dar si in calitate
de consilier local, www.mirceastanculescu.com unde am asigurat cetatenilor o máxima
transparenta in ceeace priveste activitatea consiliului local, formulare on-line, precum
si alte informatii de interés local;
f) La solicitarea unui cetatean austriac cu domiciliul pe strada Pacii, am rugat executivul
sa execute sau sa curete rigolele colectoare de ape pluviale in zona respectiva. Acest
lucru a fost solicitat si de cetatenii din Jiblea-Noua;
g) La plangerile cetatenilor dar si a agentilor comerciali, am cerut sa se intervina catre
CEZ DISTRIBUTIE S.A. pentru a nu mai intrerupe curentul electric fara instiintari
prealabile, deoarece se aduc prejudicii materiale acestora;
h) Am solicitat sa se respecte nórmele de executie a bransamentelor la utilitati in ceeace
priveste refacerea imediata a carosabilului sau a partilor afectate;
i)

Am propus organizarea unui TARG SAPTAMANL AUTO in incinta Centrului de
Conventii si Expozitii de la Seaca, pentru a realiza veniturile necesare cheltuielilor de
intretinere si personal;

j)

Inlocuirea becurilor arse pe drumul de la biserica din Jiblea-Noua catre Calimanesti;
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k) La intalnirea publica cu cetatenii localitatii Jiblea-Noua au fost ridicate o serie de
probleme importante precum:





















l)

Necesitatea continuarii de urgenta a lucrarilor de canalizare;
Asfaltarea strazilor Ana Ipatescu si Campului;
Introducerea transportului in comun si montarea a cel putin doua statii de
asteptare;
Realizarea reparatiilor corecte a tuturor drumurilor interioare si realizarea
rigolelor, in special la traversarea intersectiilor;
Continuarea strazii Popa Sapca bis pana la conexiunea cu strada Oltului prin
trasare, nivelare si pietruire, astefl incat localnicii sa poata avea acces cu
masini de aprovizionare de tonaj (lemne, materiale constructii, etc);
Inchiderea GROPII DE GUNOI abuzive din zona PLUTE si igienizarea falezei
Oltului;
Verificarea persoanelor care nu detin contracte cu firmele de salubritate;
Decolmatarea si igienizarea raului “COISCA”, pentru inlaturarea pericolului de
inundare a terenurilor agricole;
Admnistrarea si intretinerea Caminului Cultural;
Amenajarea terenului de sport de langa caminul cultural prin nivelare a solului,
realizarea rigolelor perimetrale de colectare a apelor pluviale si imprejmuire;
Amenajarea parculetului de joaca pentru copii din curtea scolii prin extinderea
lui, dotarea cu mai multe instalatii de joaca, bancute si aplicarea unui strat de
pietris care sa dreneze apele pluviale;
Infiintarea unui Cabinet de Asistenta Medicala la Caminul Cultural;
Repararea sistemului de iluminat de la biserica spre gara, pentru navetisti;
Initierea unor programe culturale si artistice in localitate;
Initierea unei forme de sprijinire cu utilaje a cetatenilor care detin terenuri
agricole;
Decolmatarea rigolei colectoare de langa calea ferata (“Campul Jiblii”) si
traversarea acesteia catre Olt, in zona terenurilor agricole;
Repararea drumului din Anton Pann catre zona “Bisericesti” ;
Colectarea cainilor comunitari;

In sedinta din 29.11.2012, am atras atentia conducerii primariei sa intocmeasca si sa
inmaneze in timp útil fiecarui consilier local, setul de documente supuse dezbaterii si
aprobarii consiliului local, conform prevederilor art 39 alin (3) din legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata in care se precizeaza: “convocarea
consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii
administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel
putin trei zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii,
sunt puse la dispozitia consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi”.
Acest lucru l-am solicitat deoarece au existat intarzieri ale inmanarii acestor documente
ceeace nu asigura consilierilor locali timpul necesar pentru realizarea unei documentari
corecte a materialelor supuse aprobarii;

m) La cererea cetatenilor am solicitat sa fie prezent un politist local la intersectia din zona
pietei cu Calea Lui Traian, mai ales la orele in care copiii merg sau ies de la scoala;
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n) Am atrás atentia ca trecerea pietonala din zona liceului s-a sters, drept pentru trebuie
refacuta. Sa fie móntate si indicatoare care sa semnalizeze trecerea de pietoni;
o) Sa fie realizata o trecere de pietoni si la intersectia strazii Mihai Viteazul cu Calea Lui
Traian;
p) La cererea tinerilor din Jiblea-Noua am solicitat un program pentru utilizarea salii de
sport din Calimanesti de catre acestia;
q) Am atrás atentia ca elevii nu au primit cornul ci doar cota de lapte, prevazuta de lege,
de cateva luni;
r) Am solicitat informatii cu privire la posibilitatea vanzarii locuintelor ANL;
s) In urma solicitarilor locuitorilor din strada A.I.Cuza, am cerut sa fie transportate cateva
masini de pietris, pentru imbunatatirea drumului;
t) Am solicitat comisiei din care fac parte sa realizam sedintele de comisii separat si cu
indeplinirea tuturor prevederilor legale;

Cu indemnizatia mea de consilier local pe anul 2012 am completat sustinerea urmatoarele
cheltuieli:
o Contracte cu presa si televiziunile locale;
o Ajutor financiar unor familii cu probleme economice, precum si 15 pachete
cadou pentru sarbatorile de iarna;
o Sponsorizarea unei carti;
o Cumparare domeniu web pentru site-ul www.mirceastanculescu.com
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 realizat site-ul www.mirceastanculescu.com prin care incerc sa asigur transparenta
actelor administrative, actiuni realizate in teritoriu, investitii in plan local, 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.
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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 ceeace se intampla in plan local
precum si cu actele administrative locale.
M-am deplasat permanent în teritoriu pentru a avea un contact direct cu cetăţenii orasului
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.
În întâlnirile pe care le-am avut cu cetăţenii orasului nostru am căutat soluţii pentru
îmbunătăţirea permanentă a serviciilor pentru populaţie: transportul în comun, alimentarea cu
apă, canalizare, salubrizarea orasului. 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
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