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9i o datorie moral5 prin care

se aduce la cunostinti cetSlenilor activitatea

desfSgurat5

de

c5tre

administralia publicd localS.
fn conformitate cu prevederile legii,,,pe durata exercitSrii mandatului

, viceprimarul i9i p5streaz5 statutul de consilier local,..J' , iar in ceea

ce

priveste activitatea din cadrul Consiliului Local FrSncesti, am fost prezent
la toate gedinlele acestuia, fiind membru in comisia EconomicS.

In noua legislatura am fost ales presedintele comisiei economice.
tn calitate de viceprimar al comunei Frdncesti 9i conform atributiilor
prev5zute de legislalia in vigoare, am expus problemele reale ale comunei
Fr6ncesti

in Consiliul

Local si am urm5rit cum sunt duse la indeplinire

acestea din urm5.

fncd de la preluarea mandatului, mi-am propus ca principal mod de
abordare a problemelor cu care se confruntS comuna noastrS, contactul
nemijlocit cu cetSlenii comunei, consider6nd cE numai prin dialogul direct,
bazat pe corectitudine si deschidere suntem in mdsurd sb ne coordonbm

eforturile pentru bundstarea comunei si a cet5tenilor ei.

tmpreun5 cu primarul comunei Fr6ncesti, domnul Paraschiv Daniel
Florin, am f5cut o echip5 bun5, ax6ndu-ne, pe progresul comunit5lii din

care facem parte, astfel ca am initiat note de fundamentare pentru
obiective de investii, astfel:

-

Aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru
modernizarea drumului de interes local

-

drumul Balastierii, care

are o lungime de 760m, termen de realizare 1 an, deoarece dupa

finalizarea procedurilor de achizitie publica a rezultat o valoare
mai mica a acestui obiectiv de investii;

-

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

'

investiti Aparari de mal in satul Manailesti, catun Mosteni, pe o
lungime de cca 1BOrnl, fiind necesar incheierea unui protocol cu
Apele Romane

-

- Administratia Bazianala de Apa Olt;

Receptia lucrarilor de amenajare exterioara sediu Primarie din
Comuna Francesti;

-

Achizitia servicii

de proiectare, documentatii avize si

studiu

geotehnic pentru construirea zidului de sprijin pentru protectie
sala de sport scolara in comuna Francesti;

-

Amenajarea exterioara a Caminului cultural Genuneni;

Achizitie servicii

de proiectare,

extinderea retelei

de alimentare cu apa pe ulitele satelor

docurrrentii avize pentru

Manailesti si Genuneni si infiintare retea canalizare si statie de
epurare in comuna Francesti;

-

Modernizarea drumurilor
Dezrobiti si Mosteni;

de interes local in satele

Francesti,

tn

relalia cu aparatul de specialitate al primarului comunei

Frdncegti, am dezvoltat o legSturd bazat5 pe profesionalism 9i incredere
reciprocS.

Urmare

a atribuliilor prevbzute de legislalia tn vigoare, am

desfSgurat urm5toarele activitSli

:

realizate de beneficiari Legii 4L612001 privind venitul minim garantat;

aparlin domeniului public 9i privat al comunei;

utilajele din dotare ( Buldoexcavatorul 9i Tractorul, camioneta)

Florin, finanlate prin fonduri locale gi guvernamentale;

Actiune Locala Microregiunea Horezu pentru

'
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beneficia de programul

LEADER care ne ofera noi oportunitati de dezvoltare rurala;

- 1 F Implicarea in controlul respectarii disciplinei in domeniul autorizarii si
executarii lucrarilor de constructii;
din inventarul comunei;

F Aprobarea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului
privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare in cazul

l
I

prestatiilor efectuate in beneficiul persoanelor care nu au incheiat contract
cu operatorul zonal;

Completarea

si modificarea Programului anual de investii pentru anul

202t;
Relalia mea cu Consiliul Local Frdncegti a fost una bun5, lin6nd cont

de sistemul administrativ rom6nesc, viceprirnarul este

reprezentantul

consiliului local (organ colegial deliberativ cu rol legislativ)

in

institulia

primarului (organ executiv).
Multumesc tuturor colegilor mei consilieri, indiferent de apartenenla

politicS, pentru efortul depus

in folosul comunitHfii, in anul care s-a

incheiat,
Nu

in ultimul 16nd, vreau sd mullumesc si aparatului de specialitate

al primarului comunei Fr6ncegti, care au dat dovad5 de responsabilitate si
profesionalism in sarcinile date de cbtre mine si domnul primar Paraschiv
Daniel Florin.

Cu stim5,

Viceprimar,
Flavius Oun rifitr
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