Raport,
de activitate al viceprimarului comunei Runcu în anul 2012
Ca viceprimar al comunei Runcu am urmǎrit cu prioritate
dezvoltarea socio-economicǎ a comunei și în conformitate cu atribuțiile
stabilite prin legea 215 / 2001, am rǎspuns alǎturi de conducerea
Primǎriei, de buna funcționare a administrației publice locale.
În privința activitǎții în Consiliul local am fost prezent la toate
ședințele acestuia și am colaborat cu urmǎtoarele comisii:
- Comisia pentru agriculturǎ, activitǎți economico-financiare,
protecția mediului și turism;
- Comisia pentru activitǎți social culturale, învǎțǎmânt, sǎnǎtate,
familie și protecția copiilor, tineret și sport;
- Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, muncǎ și
protecție socialǎ, juridicǎ și de disciplinǎ.
Am expus problemele reale ale comunei Runcu în Consiliul local și
am urmǎrit modul cum sunt duse la îndeplinire hotǎrârile Consiliului.
Privitor la administrarea patrimoniului local, activitațile în acest
sens se structureazǎ astfel:
• Participarea la acțiuni inițiate de Consiliul Județean și Ministerul
Mediului, de salubrizare-colectare deșeuri stradale, prin acțiuni
periodice, împreunǎ cu persoanele de la ajutor social sau
programate în cadrul campaniilor specifice la nivel de județ;
• Organizarea și supravegherea persoanelor beneficiare de venitul
minim garantat, la diverse activitǎți de întreținere a domeniului
public;
• Înlocuirea, în mǎsura posibilitǎților, a becurilor arse din rețeaua de
iluminat public și reglarea închiderii/deschiderii acestuia folosind
dispozitive de temporizare;
• Toaletarea și tǎierea copacilor în zonele în care aceștia încalcǎ
proprietatea publicǎ sau în care reprezentau risc pentru circulația
auto și pietonalǎ;
• Finalizarea lucrǎrii punții pietonale peste Ialomicioara în zona
Ciurești;
• Activitǎți de organizare și bunǎ desfǎșurare a sǎrbǎtorii “ Rǎvǎșitul
Oilor”: amenajare scenǎ, verificare, înlocuire componente rețea
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electricǎ în acestǎ zonǎ, taluzare spații pentru activitatea
comercianților la aceastǎ sǎrbǎtoare;
Plantarea unui numǎr de 7000 de puieți salcâm în islazul comunal
și alte zone predispuse la alunecǎri de teren;
Efectuare gropi - plantare puieți salcâm in zona pod Brebu - Brebu,
plantare puieți brad în zona Runcu – Bǎdeni;
Încǎrcare cu material pietros, acolo unde a fost cazul, a
gabioanelor afectate de apǎ, pe cursul Ialomicioarei sau a
pârâurilor afluente;
Aprovizionarea cu material lemons pentru perioada de iarnǎ a
grǎdinițelor Ferestre și Bǎdeni;
Refǎcut împrejmuire gard – grǎdinițele Bǎdeni și Ferestre,
toaletare pomi si tǎiere celor ce reprezentau pericol în curtea
grǎdiniței Ferestre;
Asigurarea transportului și distribuției ajutoarelor alimentare
comunitare PEAD;
Activitǎți de deszǎpezire în satele Siliște – Podu Florii, Ferestre,
Brebu, strada Giurcu, în cursul lunii ianuarie prin intervenția cu
utilaj buldoexcavator;
Rezolvarea în cel mai scurt timp a reclamațiilor cetǎțenilor, sosite
la Primǎrie, privind rețele de electricitate, cablu Tv, releu Tv, rețea
de telefonie fixǎ; reclamații privind neridicarea gunoiului menajer în
anumite zone;
Rezolvarea pe cât posibil a avariilor intervenite la conducta de apǎ
potabilǎ, (referindu-ne strict la conductǎ);
Informarea în teren a cetǎțenilor despre diverse activitǎți sau
probleme cu care se confruntǎ comuna;
Supraveghere lucrare executare pod în punctul Costești;
Recondiționare (curǎțare, lǎcuire) poartǎ intrare în comuna Runcu;
Stabilizare picior podeț peste canal, pe drumul principal - punctul
Satu Nou – Pod Brebu (cofrare – betonare);
Construire rampǎ acces pentru persoane cu handicap, la intrarea
în primǎria Runcu, conform impunerilor legale; construire poartǎ
acces primǎrie;
În permanențǎ am fost preocupat de rezolvarea diverselor
litigii, reclamații, cazuri sociale; prin deplasarea la fața locului
2

împreunǎ cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, de echipajul poliției Runcu; tuturora dorind sǎ le
mulțumesc pe aceastǎ cale pentru rezolvarea favorabilǎ a cazurilor
mai sus menționate.
Am urmǎrit, ca activitatea mea în rezolvarea problemelor
comunitǎții, sǎ fie una corectǎ și transparentǎ ignorând
apartenențele politice.
Pentru o mare parte a problemelor rezolvate, mulțumesc
salariaților Primǎriei, membrilor CL Runcu și cel mai important
cetǎțenilor care au înțeles cǎ în comunǎ trebuie sǎ existe un climat
de calm, cooperare și respect reciproc.

viceprimar,
Petre Fǎnel Burlǎcescu
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