RAPORTUL ANUAL
Privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Valea Mare
În anul 2006 comuna Valea Mare a intrat într-un proces total de
schimbare managerială, prin proiectele create în localitate se conturează o
modernizare continuă care în scurt timp vor aduce comuna în rândul
localităţilor care dispun de servicii şi utilităţi publice de interes local de
calitate necesare comunităţii rurale. Tot în această perioadă s-au finalizat
unele proiecte începute cu ani în urmă şi au fost iniţiate şi finalizate alte
proiecte aprobate de Consiliul Local care au putut fi duse la îndeplinire de
primar într-o strânsă colaborare cu aparatul propriu al primăriei, creându-se
astfel o echipă administrativă cu următoarele rezultate la închiderea acestui
an:
1. Am reuşit ca după 4 ani de la începerea lucrării obiectivului
„Înfiinţare canalizare în sistem centralizat”, care s-a derulat prin programul
SAPARD să finalizăm în luna mai a anului 2006 această lucrare, unde
pentru finalizarea acesteia au fost necesare cel puţin 100 de deplasări la
Agenţia SAPARD Sud-Vest Oltenia, din municipiul Craiova şi tot odată la
Agenţia SAPARD Bucureşti. Această investiţie ce s-a ridicat la un cost de
2.783.025 lei, de această investiţie beneficiind locuitorii comunei noastre pe
o distanţă de 4,8 km, urmând ca în anul ce va veni să prelungim această
investiţie pe o distanţă 6,4 km, achitându-se încă din anul 2006 cheltuielile
cu studiul de fezabilitate şi proiectul în sumă de 179.690 lei.
2. Un alt obiectiv principal realizat pentru localitatea noastră îl
reprezintă unităţile de învăţământ din localitatea noastră. Într-o strânsă
colaborare cu personalul din unităţile din învăţământ s-a dus la îndeplinire
reabilitarea a două unităţi de învăţământ şi anume: Şcoala Coordonatoare
Bătăşani şi Şcoala cu Clasele I-VIII Valea Mare, unde prin alocarea unor
surse de finanţare de la Guvernul României s-au efectuat următoarele
lucrări:
- Şcoala Coordonatoare Bătăşani a intrat într-o modernizare aproape
totală deoarece în acest an 2006 a beneficiat de obţinerea unei sume de
199.000 lei, acordaţi prin hotărâre de guvern, bani din care s-au realizat
lucrări de reabilitare, atât la parter cât şi la etaj, cum ar fi: înlocuirea
tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC + Aluminiu cu geam termopan,
construirea unei camere necesare amplasării centralei de încălzire, în fiecare
sală de clasă s-au montat radiatoare termice, precum şi pe toate coridoarele
şi holurile de acces în sălile de clasă, s-a înlocuit instalaţia electrică, s-au

efectuat lucrări în fostul spaţiu al bibliotecii prin construirea a două grupuri
sanitare cu cabine şi spălătoare unul pentru băieţi şi unul pentru fete, precum
şi a unei cabine necesară pentru cadrele didactice. Tot odată această unitate
şcolară a fost branşată la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii şi la
reţeaua de canalizare a localităţii. În afară de banii alocaţi de către guvern,
primăria a mai pus la dispoziţia şcolii şi banii necesari pentru micile reparaţii
curente, necesare efectuării la începerea anului şcolar 2006-2007.
- Şcoala cu clasele I-VIII Valea Mare a beneficiat tot prin hotărâre de
guvern de alocarea unei sume de 130.000 lei, bani din care s-au realizat
lucrări de reabilitare cum ar fi: înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie
PVC + Aluminiu cu geam termopan, amenajarea unei încăperi necesară
amplasării centralei termice şi montare toată unitatea a radiatoarelor termice,
repararea instalaţiei electrice, amenajarea a două grupuri sanitare unul pentru
fete şi unul pentru băieţi placate cu gresie şi faianţă. De asemenea şi această
şcoală a beneficiat de bani alocaţi de către primărie pentru efectuarea
reparaţilor de la începutul anului şcolar 2006-2007.
- Şcoala cu clasele I-IV Drăganu a beneficiat şi ea de suma de 9.565,53
lei, sumă alocată de către primărie, pentru înlocuirea la o clădire a tâmplăriei
din lemn cu tâmplărie PVC + Aluminiu cu geam termopan , precum şi de
bani alocaţi pentru efectuarea reparaţiilor curente de la începutul anului
şcolar 2006-2007.
De asemenea Primăria Valea Mare a alocat suma de 14.000 lei în
vederea procurării a unui număr de 7 calculatoare, necesare desfăşurării
orelor de curs la opţionalul „Prietenul meu calculatorul” la Şcoala cu clasele
I-VIII Valea Mare şi la Şcoala cu clasele I-IV Drăganu.
Pentru elevii şi preşcolarii unităţilor de învăţământ din localitatea
noastră, eu primarul localităţii am obţinut două contracte de sponsorizare de
la S.C. Govora S.A. în sumă de 1.500 lei, la această suma am mai alocat din
bugetul local suma de 9.854,63 lei pentru pachetele de pom de iarnă.
3. În anul 2006 s-au cheltuit 151.717 lei pentru întreţinerea şi
repararea drumurilor săteşti şi comunale în locul unde cu ani în urmă nu s-a
efectuat niciodată lucrări de balastare. S-au transportat circa 3.000 mc balast
. Toate aceste lucrări s-au efectuat în urma depunerii raportului unde s-a
consemnat deteriorarea drumurilor atât în urma eroziunilor climatice care
ameninţa de mult timp prăbuşirea acestora fără ca cineva să intervină la
consolidarea lor.
4. Având în vedere toate obiectivele principale ale localităţii am ţinut
cont şi de unele biserici, unde după deplasarea la faţa locului am constatat că
aveau nevoie de unele reparaţii curente şi am alocat suma 2.756 lei pentru
biserica din satul Pietroasa unde s-au efectuat lucrări de placare cu gresie şi

repararea instalaţiei electrice pentru întreaga unitate de cult, urmând ca pe
viitor toate celelalte unităţi de cult să beneficieze de ajutorul financiar pentru
micile reparaţii curente de care au nevoie.
5. Tot în cursul anului 2006 pe raza comunei Valea Mare s-a acordat
unui număr de 19 familii nevoiaşe ajutor social conform Lg. 416/2001 în
sumă de 19.929 lei. O parte din persoanele apte pentru prestarea muncii în
folosul comunităţii au efectuat lucrări de curăţire şi întreţinere şanţuri şi
lucrări de întreţinere la unităţile de învăţământ şi căminele culturale.
6. Împreună cu comisia fondului funciar am participat la nenumărate
litigii şi la măsurarea terenurilor agricole şi forestiere pe baza Lg. 18/1990,
Lg. 1/2000 şi Lg. 247/2005 unde s-au emis pe agricol 150 de titluri de
proprietate pe o suprafaţă de 200 ha conform Lg. 18/1990, în baza Lg.
1/2000 la terenurile forestiere s-au emis un număr de 100 titluri de
proprietate însumând o suprafaţă de 130 de ha, iar la Lg. 247/2005 – teren
forestier s-au emis 4 titluri de proprietate cu o suprafaţă de 201,56 ha.
Această acţiune este îngreunată de punerea în posesie în mod greşit sau
abuziv în unele cazuri la legile anterioare.
Acestea sunt doar o parte din realizările efectuate la nivel local în anul
2006, cele mai multe făcute în premieră pentru localitatea noastră. Ca să
obţinem asemenea performanţe zic eu că trebuie sacrificiu, adică munca zi
lumină prin dedicare totală cu munca în folosul comunităţii, alergătură cât
cuprinde şi cel mai important lucru, periclitarea sănătăţii prin stres
permanent.

