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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 2015 – decembrie 2015.
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 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.
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În exercitarea mandatului de consilier local în anul 2015 am desfăşurat următoarele
activităţi:
a) Am participat la 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) Probleme legate de starea proasta a
unor drumuri;
b) Deficientele de lucrari pe strada Pacii,
lipsa continuarii rigolelor si ingreunarea
accesului in propietate a doamnei
Mugioiu Valerica, prin suprainaltarea
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drumului cu aproximativ 1 metru fata de cota terenului natural. Primarul a spus ca se
consulta cu proiectantul in vederea gasirii solutiilor tehnice de preluare a apelor;
c) Problema refecerii zonei excavate pe strada Anton Pann pentru acoperirea gropii de
gunoi de la Jiblea. Primarul a afirmat ca sunt propietati private si nu este treaba
dumnealui sa refaca nimic;
d) Situatia proiectului de Modernizare a Casei de Cultura;
e) Situatia finantarii trotuarelor din Calimanesti. Primarul a afirmat ca au fost executate cu
fonduri din bugetul local;
f) Nemultumiri privind necunoasterea gradului de indatorare a primariei, de catre executiv
si directorul economic;
g) Inlocuirea becurilor arse pe strada Anton Pann, zona “Bisericesti”;
h) 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;
i)

Am solicitat interventia pe strada Pacii, respective in zona unde locuieste un cetatean
austriac, cu amenajarea acesteia cu strat de griblura;

j)

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

k) Problema masinilor parcate pe termen
lung in parcarile dintre blocuri, in special
a celor inmatriculate in alte state, care
ocupa aceste spatii necesare celor care
locuiesc in in aceste zone si care au
nevoie de aceste locuri atunci cand se
l)

intorc de la servici;
Deversarea apelor uzate pe santuri;

m) Nemultumiri ale cetatenilor din JibleaNoua privind executia lucrarilor la
drumuri, mai ales la intersectia strazii
A.Ipatescu cu Campului unde se rup in
mod repetat dalele unui canal betonat;
n) 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;
o) Solicitari ale cetatenilor privitor la programul de functionare a farmaciilor. Prin rotatie sa
fie asigura program non-stop;
p) Colectarea gunoaielor din diferite zone printre care str. A.Pann, catre Daesti, etc;
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q) 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 “;
r) 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;
s) Nemultumirea
privind
Administrator

multor

cetateni

angajarea

unui

Public

in

cadrul

in

oras,

primariei Calimanesti;
t) Disciplina
respectiv

lucrarilor
a

deversarii

apelor

pompate din canale direct pe carosabil sau pe trotuare, situatie care creeaza disconfort
locuitorilor dar si trecatorilor.
u) In fiecare an am amendat Taxele si Impozitele Locale, respectiv taxa de cultura si sport
care a fost una ilegala si abuziva.

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;
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
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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
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