b. RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
Raport Viceprimar
Odata cu intrarea in noul an 2007, va doresc sa aveti parte de sanatate, impliniri si sa va bucurati din
plin de realizarile anului care s-a incheiat, privind cu incredere proiectele viitoare.
Parcurgand o etapa importanta in administratia locala, am reusit sa obtinem rezultate notabile, mai
ales in ceea ce priveste rezolvarea problemelor de interes general, prin decizii marcate de legalitate si
oportunitate.
Am marea placere sa caracterizez anul 2006, ca un an deosebit de bogat in lucrari de investitii si
modernizari, putandu-l echivala cu realizarile de pe un intreg mandat de patru ani.
Astfel, in anul 2006, comuna Beuca s-a bucurat de urmatoarele lucrari de investitii si modernizari:
- S-a inceput regularizarea paraului Burdea ;
- S-a pietruit o mare parte a drumului comunal 50 Beuca-Plopi si drumurile satesti ;
- S-au transportat cca 5000 mc moloz si pamant pe drumurile din comuna;
- S-au realizat studii de fezabilitate pentru obiectivele: „Alimentare cu apa a satului Beuca – val. totala
3.787.568 lei ”, „Reabilitare drumuri satesti in satele Beuca si Plopi – val. totala – 6.631.684 lei”, si
„Reabilitare cladiri sistem invatamant – val. totala – 1.278.390 lei” ;
- S-au realizat ridicarile topografice ale comunei;
- Proiectul „Alimentare cu apa a satului Beuca”- a fost aprobat de guvern, am primit prima transa de
bani pentru proiectare ;
- S-au construit podete – la cimitir Beuca, la Geagova si pe drumul de la cazan ;
- Au fost realizate instalatii la un numar de 9 fantani publice ;
- S-au sapat 3 fantani publice;
- S-au construit anexe sediu primarie - corp cladire birou, garaj, magazii etc ;
- S-a construit anexa centrala termica, tamplarie termopan si executat reparatii interioare la Caminul
cultural Beuca;
- S-a procurat centrala termica, mobilier, mese tenis, sah, table, statie si boxe audio la Caminul cultural
Beuca ;
- S-a renovat si inlocuit acoperisul de la Caminul Cultural Plopi cu tabla zincata;
- S-au procurat masa tenis, sah si table la Caminul cultural Plopi ;
- S-a realizat imprejmuire la Caminul cultural Plopi;
- S-a construit acoperis clopotnita si o parte din gard la Biserica Plopi ;
- S-a turnat fundatia la noua casa parohiala Plopi (sau procurat si restul de materiale: bca, ciment, var,
material lemnos, tabla etc);
- S-au executat igienizari si reparatii la Scoala Beuca, Scoala Plopi si Gradinita Beuca ;
- S-au construit grupuri sanitare la Scolile Beuca si Plopi;
- S-a turnat fundatia pentru magazie la Scoala Plopi ;
- S-a realizat Planul Urbanistic al Comunei (PUG) ;
- S-a curatat si amenajat cimitirul Plopi ;
- Transportul copiilor din satul Plopi la Gradinita Beuca si in curand si al elevilor se face cu un microbuz
obtinut de la Ministerul Invatamantului;
- S-a obtinut, prin aprobare, de la unitati militare articole de imbracaminte militara care s-a distribuit
locuitorilor comunei;
- S-a realizat procedura de achizitie publica a unui buldoexcavator;
- S-au distribuit cadouri in lunile iunie si decembrie la copii din comuna;
- S-a organizat concursul „De ce iubesc locul natal”, pentru elevii de la scolile Beuca si Plopi, sau acordat
premii;
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- S-a infiintat prin Hotarare a Consiliului local, Politia Comunitara, fapt care a contribuit la scaderea
faptelor antisociale si la cresterea sigurantei cetatenilor;
- In colaborare cu Directia Judeteana de Sport si Inspectoratul Scolar Teleorman, la Baza sportiva Beuca
sa desfasurat competitia sportiva „Rural Sport”, participanti – 120 tineri, sau acordat premii;
- S-au construit cabine, grup sanitar, imprejmuit si amenajat teren sport la Baza sportiva Beuca
- S-a sustinut financiar activitatea echipei de fotbal „Steaua Beuca”, transport, baremuri arbitri,
echipament sportiv;
- Impreuna cu APIA Teleorman am efectuat identificarea parcelelor cetatenilor comunei, inscrisi in
Registrul Fermelor;
Inchei, cu dorinta de a va avea alaturi, printr-o participare efectiva pentru a realiza in anul 2007 cel
putin atatea lucruri ca in anul precedent.

16

