PRIMARIA ORASULUI POGOANELE
RAPORT DE ACTIVITATE
VICEPRIMAR

DUMITRU CONSTANTIN
IUNIE 2008 – DECEMBRIE 2008.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces l a informaŃiile de interes public şi ale art. 10 alin.3 din
H.G..nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, viceprimarul oraşului
Pogoanele face public Raportul de activitate pentru perioada iunie 2008 – decembrie
2008.
.

I. Activitatea din cadrul Primariei Oraşului Pogoanele
În urma alegerilor locale din iunie 2008 am devenit viceprimar al oraşului
Pogoanele, ales în condiŃiile Legii nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Începând cu data de 11.07.2008, am fost delegat prin dispoziŃie de către d-l.
Primar al orasului Pogoanele pentru a îndeplini următoarele atribuŃii:
1. Pe perioada în care primarul lipseşte din unitate, d-l. viceprimar Dumitru
Constantin este înlocuitorul de drept al acestuia;
2. În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 215/2001 a
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
a) verifică în compartimentele de specialitate corecta înregistrare
fiscală a contribuŃiilor, organul fiscal teritorial , sediul social principal,
sediul secundar (alin. 4 lit. d);
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b) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate
prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul
organismelor prestatoare de servicii publice şi de prestări de servicii
publice şi de utilitate publică de interes local (art.5 lit. a);
c) ia măsuri pentru prevenirea şi după caz gestionarea situaŃiilor de
urgenŃă (art.5 lit.b);
d) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a
activităŃilor din domenii prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. (a – d);
e) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii evidenŃei statistice inspecŃiei
şi controlului efectuat serviciilor publice de interes local, prevăzute la
art. 36 alin. (6) lit. (a – d) precum şi a bunurilor din patrimonial public şi
privat al unităŃii administrative teritoriale (art. 5 lit. d);
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare
Europeană în domeniul protecŃiei mediului şi gospodăririi apelor
pentru serviciile furnizate cetăŃenilor (art.5 lit.h).
3. Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de Primar sau Consiliul Local.
De la data când am fost ales viceprimar şi până în prezent m-am ocupat efectiv de
desfăşurarea următoarelor activităŃi:
• Executarea lucrărilor de “ReparaŃii acoperiş Primăria oraşului Pogoanele”
conform contractului nr. 7026 din 29.09.2008, lucrări care au fost
finalizate în termenul prevăzut în contract, întrucât acoperişul, hornurile şi
cubelele erau într-o stare de degradare avansată;
• La pieŃe, târguri şi oboare am constatat că sunt probleme privind condiŃiile
de comercializare şi desfăşurarea activităŃii comercianŃilor. În acest
context am trecut la verificarea încasărilor chiriei care se percepe conform
hotărârii Consiliului Local al oraşului Pogoanele, constatând că acestea nu
sunt corecte. propunand ca sumele din aceste încasări să fie cuprinse în
bugetul local, pentru repararea şi întreŃinerea pieŃelor şi construirea unor
grupuri sanitare care sunt necesare în târgul de animale şi piaŃa de mărfuri
(bazar) unde nu există, iar cel din piaŃa agroalimentară fiind degradat;
• Am “Reamenajat grup sanitar bărbaŃi+femei” şi “reparat alimentare cu
apă şi canalizare grupul sanitar – imobil Primărie” conform contractului
nr. 7689/27.10.2008, întrucât grupurile sanitare nu functionau datorita
instalatiei degradate .
• Am verificat fisele de protecŃia muncii conform Legii nr. 319/2006, din
cadrul Primăriei oraşului Pogoanele care erau incomplete, am luat măsura
numirii altei persoane care a primit atribuŃii în acest sens, după care s-a
trecut la completarea si instruirea personalului angajat tehnicoadministrativ cât si a persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii nr.
416/2001;
• Am luat măsuri la sesizarea organelor de PoliŃie Rutieră Pogoanele, în
conformitate cu prevederile art. 53 din O.U.G. nr. 195/2002, pentru
realizarea de amenajări rutiere destinate circulaŃiei pe drumurile publice
conform punctelor stabilite. Acest lucru este necesar deoarece în ultima
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perioadă de timp în aceste locuri s-au produs accidente rutiere soldate cu
victime, ca urmare a nesemnalizării rutiere corespunzătoare.
Am propus modificarea tarifelor minime pentru închirierea sălii de sport şi
respectarea unui program de activităŃi sportive şi culturale, întrucât aceste
activităŃi erau altele decât cele sportive sau culturale;
Am cerut organelor competente în conformitate cu prevederile Legii nr.
333/2003 aviz favorabil pentru planul de pază, privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi persoanelor, la care am lucrat efectiv şi care a fost
adus la cunoştinŃa personalului de pază în vederea aplicării şi respectării
acestora, întrucât nu era un plan de pază iar personalul de pază nu era
suficient de instruit în acest sens;
În urma adresei primite de la Autoritatea de Sănătate Publică – Buzău,
privind condiŃiile de mediu pentru ca în sezonul cald să nu se declanşeze
îmbolnăvirea populaŃiei, am demarat aprovizionarea din fondurile
Primăriei cu substanŃe de dezinfecŃie a apei (clorură de var) de calitate
corespunzătoare şi în cantitate suficientă pentru dezinfecŃia curentă la
instalaŃiile de apă, inclusiv fântânile selecŃionate care sunt amplasate pe
domeniul public pe baza unui grafic în colaborare cu medicii de familie;
Am luat măsura achiziŃionării şi instalării pe străzile principale ale
oraşului Pogoanele a 100 de coşuri de gunoi stradale care vor fi instalate
în perioada martie – aprilie 2009;
Am coordonat activităŃile sportive ale Clubului Sportiv Olimpia Pogoanele
care a obŃinut rezultate bune şi foarte bune. Juniorii Olimpia Pogoanele
terminând turul campionatului cu statistica: din 14 meciuri jucate, 12
victorii, 2 egaluri şi o restanŃă care nu a fost jucată. A mai avut 53 de
goluri marcate şi trei goluri primite acumulând 50 de puncte, ocupând
locul 1 Locomotiva Buzău, locul 2 Olimpia Pogoanele şi locul 3 Metalul
Buzău. În momentul de faŃă ne aflăm în Liga IV la nivel judeŃean;
Am participat la elaborarea de proiecte de hotărâri în domeniul meu de
activitate.

II. Propuneri investiŃionale pentru perioada următoare:
•
•
•

•

Modernizarea şi completarea cu accesoriile necesare parcurilor de joacă
pentru copii în oraşul Pogoanele şi satul Căldărăşti;
Lucrări de înfrumuseŃare şi consolidare a zonei centrale a oraşului
Pogoanele şi satul Căldărăşti;
Întrucât Serviciul de Pază şi Ordine Publică din cadrul I.P.J. Buzău a
verificat cum se respectă măsurile de securitate în cadrul Primăriei
oraşului Pogoanele, s-a constatat că la anumite compartimente şi anume:
Casierie, Impozite şi taxe locale şi Starea Civilă nu sunt instalate sisteme
de alarmă. Pentru aceasta am propus achiziŃionarea unor sisteme de alarmă
şi video;
UtilităŃi la Sala de sport;
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ÎnfiinŃarea sau concesionarea unui Serviciu de Salubritate în oraşul
Pogoanele şi satul Căldărăşti;
Renovarea şi consolidarea clădirii “Casa de cultură” a oraşului Pogoanele;
Renovarea şi consolidarea clădirii “Primăria oraşului Pogoanele”;
Crearea de condiŃii adecvate desfăşurării activităŃii comercianŃilor din
PieŃe, târguri şi oboare de pe raza localităŃii.
AchiziŃionarea unor staŃii de călători pentru transportul în comun şi
amplasarea acestora în locurile stabilite;
Voi lua măsuri cu privire la modul de aplicare a obligaŃiilor şi
răspunderilor ce revin cetăŃenilor precum şi a contravenŃiilor cu privire la
buna gospodărire a oraşului Pogoanele;
Voi participa la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
Voi aplica prevederile hotărârilor din Consiliul Local conform atribuŃiilor
stabilite;
Voi contribui la îmbunătăŃirea spaŃiilor verzi şi la reamenajarea lor;
Împreună cu PoliŃia Comunitară voi colabora la aplicarea sancŃiunilor cu
privire la buna gospodărire a localităŃii.

Viceprimar,
Dumitru Constantin
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