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COMUNA FITIONEȘTI
DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI

Așa cum prevede Legea 215/2001, Primarul, Viceprimarul și consilierii locali au
obligația de a depune raportul de activitate pentru anul precedent în primul trimestru al anului
următor.
Doamnelor și domnilor consilieri, cunoscut este faptul că în anul 2016 activitatea U.A.T
Comuna Fitionești, Județul Vrancea, a fost una bogata atât din punct de vedere administrativ
cât și economico-social. Astfel cu sprijinul funcționarilor publici și contractuali din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului au fost demarate și depuse o serie de proiecte atât cu
finanțări U.E nerambursabile cât și cu finanțări din bugetul național după cum urmează:


Pe OUG 28 au fost depuse anexele 3 și 5 aferente următoarelor obiective de
investiții:
• Modernizare drumuri comunale și de comunicații în toate satele componente
cu o valoare de 8.072.193 lei – aproximativ 1.800.000 euro
• Modernizare iluminat public cu valoare estimata de 1.052.704,24 lei –
aproximativ 234.000 euro
• Construire sediu Primărie cu o valoare estimata de 2.538.163 lei –
aproximativ 564.000 euro



Prin C.N.I din subordinea M.D.R.A.P au fost depuse spre implementare două
proiecte:
• Construire drumuri și pod din B.A peste pârâul Zăbrăuți în cătunul Dănești
– Gotcă cu o valoare estimată de aproximativ 800.000 euro
• Eliminarea efectelor produse de calamitățile din perioada anilor 2013-2015
la drumurile de comunicații și comunale din Comuna Fitionești, județul
Vrancea cu o valoare estimată de 1.000.000 euro

La primul obiectiv (Pod Dănești) depunerea ofertelor s-a realizat de către constructori in
ziua de 20.04.2017, urmând procedeul de evaluare, apoi ulterior atribuirea lucrărilor de
execuție al obiectivului.
La investițiile aflate în derulare în 2016 situațiile se prezintă astfel :
• Obiectiv canalizare: au fost definitivate rețelele gravitaționale, urmând ca în
2017 să finalizăm și rețelele pe vacuum, urmând a demara construirea stației de
epurare a apelor uzate.
• Au fost finalizate lucrările la Căminul Cultural Fitionești obiectiv realizat
prin C.N.I – M.D.R.A.P. Este o investiție care face cinste comunității noastre,
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fiind o locație europeană unde se desfășoară activități culturale, sociale în cele
mai bune condiții.
A fost înființată A.D.I Ecaterina Teodoroiu între U.A.T Comuna Străoane și U.A.T
Comuna Fitionești iar în cadrul acesteia a fost depus un proiect comun cu o valoare estimată
de aproximativ 2.000.000 euro ce vizează modernizarea drumului comunal DC 41 C, precum
și drumurile de comunicații aferente satelor Mănăstioara - Ciolănești - Holbănești. Apoi
urmează procesul de evaluare, vizita în teren, semnarea contractului de finanțare și demararea
procedurilor de licitație – achiziția lucrărilor de execuție.
În urma demersurilor și a insistențelor făcute de mine către autoritățile județene pentru
drumul DJ 205 J se vor începe lucrările de modernizare pe tronsonul DJ 205 H intersecția cu
Movilita în perioada imediat următoare.
De asemenea am făcut demersurile necesare către M.D.R.A.P prin I.S.C primind astfel
un număr de trei autoturisme marca LOGAN gratis.
Pe plan local s-a avut în vedere:
• Funcționarea în bune condiții a tuturor instituțiilor publice din subordine ( școli, Centru de
Bătrâni, Centru de Zi, asigurarea de combustibil solid-lemn pentru perioada de iarnă);
• S-au decolmatat șanțuri oricând a fost nevoie și unde a fost nevoie permanent;
• S-a acordat o grijă deosebită procesului de deszăpezire în regim propriu și în timp optim;
• Drumurile de exploatație agricolă și forestieră au fost în permanență întreținute astfel încât
circulația la proprietăți să poată fi făcută în condiții de siguranță;
• S-a înființat serviciul public de apă încercând astfel să rezolvăm o problemă de maximă
importanță a întregii comunității;
• Pentru prevenirea unor situații neplăcute produse de eventualele inundații în urma ploilor
torențiale, a topirii zăpezilor, au fost achiziționate tuburi din beton de diferite dimensiuni
pentru dirijarea apelor pluviale, redarea spre circulație publică a unor drumuri de
comunicații (Mănăstioara - Ciolănești – Muncelu - Străoane);
• Au fost toaletați arbori ce prezentau pericol iminent de prăbușire existând astfel producerea
in pagube materiale sau victime omenești;
• S-a întocmit amenajament silvic aferent pădurii proprietate a Primăriei;
• S-au făcut demersuri în vederea întocmirii amenajamentelor pastorale pentru pășunile
proprietate publică.
Toate aceste lucruri au fost posibile de înfăptuit și datorita sprijinului aparatului de
specialitate al Primarului și în mod special al Viceprimarului Comunei Fitionești Mihai Dănuț
cu care am colaborat și colaborez într-un mod excepțional, oricând a fost nevoie a răspuns
prompt îndeplinindu-și într-un mod exemplar toate sarcinile de serviciu prevăzute în fișa
postului și nu numai iar cu permisiunea dumneavoastră vreau să-i mulțumesc personal în fața
Consiliului Local pentru întreaga activitate desfășurată pe administrativul U.A.T Comuna
Fitionești, Județul Vrancea.
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