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RAPORT D   

                   RAPORT DE ACTIVITATE 

        AL CONSILIERULUI LOCAL  STANCULESCU MIRCEA 

                  PENTRU PERIOADA  01 IAN 2014 - 31 DEC. 2014 

 

  

                         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 2014 – decembrie 2014. 

 

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 

In cursul lunii septembrie, in baza Ordonantei Guvernului nr. 55/2014, subsemnatul mi-am 

exprimat optiunea de a ramane consilier independent, pentru a demonstra ca toate actiunile 

pe care le intreprind in aceasta calitate, reprezinta interesul local, nicidecum nu sunt decizii 

impuse politic. 

 

        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. 
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      În exercitarea mandatului de consilier local în anul 2014 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; 

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) 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; 

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

public local, prin adrese inregistrate la secretariatul primariei; 

f) 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; 

g) Pe durata acestui 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. 

 
 

           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) Problema vanzarii locuintelor ANL; 

b) Problema deszapezirilor; 

c) Problema intreruperii curentului electric in mod repetat; 

d) Sa fie executate reparatii pe strada C-tin Brancoveanu din Seaca; 
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e) Problema apei calde la blocuri in special pentru locatarii de la etajele superioare la care 

apa calda ajunge foarte greu iar costurile sunt excesive, din lipsa pompelor de 

recirculare; 

f) Acordarea  de burse din partea primariei, elevilor care au rezultate exceptionale la 

invatatura, participarea la concursuri, olimpiade, etc.. Cei interesati pot depune cereri 

la primarie pentru verificarea conditiilor de acordare si aprobare; 

g) Existenta unui caine infectat cu scabie, in zona strazii Pacii din Jiblea Veche, care 

pune in pericol  infectarea altora. Aceeasi problema am ridicat-o si pentru prezenta 

unui caine in zona blocului cu sapte etaje, respectiv sub un balcon pe terenul domnului 

Buganu, precum si a unuia in zona blocului R1, langa supermarketul Arbocom; 

h) Problema cladirii fostului SERVICE AUTO din zona “Varzarie”, care afecteaza 

imaginea locala atat prin neintretinere si degradare, cat si prin cresterea vegetatiei in 

incinta. Sa fie contactat detinatorul in vederea luarii masurilor de intretinere; 

i) Situatia astuparii cu asfalt a unui camin de canalizare pe strada Serban Cantacuzino, 

la numarul 75; 

j) Problema asfaltarii strazii Pacii din Jiblea Veche; 

k) Problema de reaparatii si intretinere a strazii “Viilor” din Jiblea Veche, in vederea 

accesului lejer catre propietati; 

l) Problema strazii A.I. Cuza,unde s-a intrerupt asfaltarea. Raspunsul primarului a fost 

acelasi, adica nu se poate continua asfaltarea pana nu se va finaliza canalizarea. Tot 

in aceasta zona am intrebat daca exista vreun program pentru reabilitarea 

paraului “Tapului” din aceasta zona. Raspunsul a fost ca nu exista dar ca nu este 

cazul, deoarece primaria intervine mereu pentru decolmatarea treversarii pe sub drum, 

si nu au fost probleme in zona; 

m) Situatia termenului de finalizare a statiei de epurare din Jiblea- Noua; 

n) Inlocuirea becurilor arse pe strada Anton Pann, zona “Bisericesti”; 

o) Masuri pentru restrictionarea vitezei pe strada Ana Ipatescu din Jiblea Noua; 

p) Deficiente asupra proiectarii unui podet din Jiblea Veche in urma caruia au fost 

inundate mai multe gospodarii in zona garii. Am solicitat sa fie tras la raspundere 

proiectantul, nu sa suporte cetatenii conseciintele unor erori de proiectare, mai  ales ca 

aceste proiecte sunt platite din bugetul local; 

q) Sa fie eliminata discriminarea cu privire la favorurile executivului unor cetateni carora le 

coseste iarba in fata gospodariilor si propietatilor, altora le curata rigolele, etc.. Daca se 

executa aceste operatiuni sa fie facute unitar, pe toate strazile; 

r) Atentionare Apavil S.A., sa nu mai lase lucrari nefinalizate in intersectii, chiar si pe cate 

doua-trei zile, lucrari care straguleaza traficul rutier, mai ales in conditii de lipsa de 

vizibilitate datorita muntilor de pamant rezultat din excavatii. Exemplu intersectia Str. 

24 Ianuarie cu drumul judetean catre Daesti; 
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s) Am solicitat masina de pompieri pentru a interveni la golirea fantanilor din gospodariile 

cetatenilor, care au fost inundate; 

t) Am solicitat lamuriri cu privire la extinderea retelei electrice pe strada Anton Pann; 

u) Situatia cetatenilor din Jiblea- Veche, in special al strazii Pacii si Viilor, care traiesc in 

mocirla in adevaratul sens al cuvantului, desi intotdeauna ei sunt un exemplu de 

mobilizare si actiune. In acest sens au adresat  o PETITIE cu nemultumiriloe lor, una 

adresata executivului si una consiliului local; 

v) Montarea unor tuburi de scurgere la capatul strazii Pacii din Jiblea Veche; 

w) Initierea unui Proiect de Hotarare de constituire a unei COMISII MIXTE de analiza a 

situatiei si inventarului operelor de arta al Taberei de Pictura si Teatru “Vlaicu Ionescu”, 

de la debut si pana in prezent; 

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

Veche; 

y) Deversarea apelor uzate pe santuri; 

z) 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; 

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

fie asugura program non-stop; 

bb) Colectarea gunoaielor din diferite zone printre care str. A.Pann, catre Daesti, etc; 

cc) 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 “; 

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

camioane cu rotile pline de noroi; 

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

La canalul Fulga au fost realizate lucrari partiale de amenajare; 

ff) Sa fie amenajat un trotuar de la “Casa Roamneasca” pana la baraj; 

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

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

ii) Sprijin pentru mecanizarea lucrarilor agricole; 

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

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

terenurilor agricole; 

ll) Situatia lucrarilor de canalizare pe strada Pacii si Viilor din Jiblea Veche, unde exista 

cateva case care nu vor putea fi racordate la actuala retea de canalizare din motive 
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tehnice. Am dat exemplul familiei Calvun care primise asigurari ca vor putea fi 

racordati la canalizare.  

mm) Ridicarea gunoaielor de langa padure in zona Str Anton Pann, catre Daesti, 

dealtfel problema pe care am ridicat-o si in sedinta din luna octombrie si nu s-a luat 

nici-o masura. Mi-am exprimat indignarea ca in jurul statiunii misuna angajatii S.C. 

Calimanesti Serv pentru a igieniza zona, ceea ce este un lucru normal, dar asta nu 

inseamna ca trebuie sa fie neglijate restul localitatilor componente; 

nn) Reducerea pretului la apa, deoarece guvernul a redus cota de CAS, fapt pentru care 

fiecare societate trebuie sa-si ajusteze preturile dupa o noua fundamentare a costului. 

Am solicitat primarului sa tranzmita o adresa in acest sens societatii APAVIL S.A.;  

oo) Modificarea infrastructurii, respectiv a trotuarului din fata Hotel Pavilion Central, 

respectiv amenajarea unei alveole pentru oprirea in siguranta a mijloacelor de 

transport in comun. De fapt in zona respectiva autobuzele si microbuzele opresc direct 

in drum, desi exista linie continua si nu se pot executa depasiri ale acestora. Adica 

forteaza conducatorii auto sa incalce legea sau se creeaza strangulare de circulatie. 

Reactiile au fost potrivnice, cu exceptia viceprimarului care a lasat de inteles ca se 

poate realiza aceasta interventie;  

pp) Problema rigolei colectoare a apelor pluviale din strada Campului pe langa calea 

ferata, care nu a fost finalizata pana la traversarea si dirijarea apelor catre raul Olt. In 

acest fel cantitatile de apa raman pe terenurile oamenilor; 

qq) Situatia amplasarii statiei de autobuz din fata bancii Raiffeisen, in asa fel incat sa  nu 

perturbe linistea locatarilor din zona; 

rr) Disciplina lucrarilor in oras, respectiv a deversarii apelor pompate din canale direct pe 

carosabil sau pe trotuare, situatie care creeaza disconfort locuitorilor dar si trecatorilor. 

ss) Problema ghetusului din curtea Dinspensarului din Calimanesti; 

tt) Problema transparentei administrative locale, dat fiind faptul ca inca o locuitoare a 

orasului Calimanesti nu a primit nici-un raspuns la o adresa catre primarie, desi au 

trecut cele 30 zile legale. In cadrul adresei in cauza se cerea punerea in aplicare a unei 

hotarari judecatoresti definitive si irevocabile privind unele despagubiri materiale. 

 

 

Cu indemnizatia mea de consilier local pe anul 2014 am completat sustinerea urmatoarelor 

cheltuieli: 

o Contracte cu presa si televiziuni locale unde am expus transparent tóate 
dezbaterile consiliului local, precum si nemultumiri ale cetatenilor, de cele mai 
multe ori exprimate telefonic  in direct de catre acestia; 

o Ajutor financiar unor familii cu probleme economice, precum si 10 pachete 
cadou pentru sarbatorile de iarna; 
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o Mentinere domeniu web pentru site-ul www.mirceastanculescu.com unde 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  

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, 

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 ori 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 

 

http://www.mirceastanculescu.com/
http://www.mirceastanculescu.com/

