RAPORT DE ACTIVITATE
2018
În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la
de interes public, la începutul fiecărui an, întocmesc un raport de
activitate al anului precedent, care cuprinde o sinteză a activităţii mele şi a
aparatului de specialitate.
La începutul anului 2018, bugetul aprobat a fost de 18.318,73 mii lei,
ajungandu-se la sfârşitul anului la 25.953,23 mii lei. Diferenţa de 7.634,50 mii
lei, reprezintă sume atrase din diverse surse (exemplu: programe guvernamentale
PNDR 2014-2020).
Aşa cum arătam în raportul precedent din 2018, o serie de lucrări începute
au fost finalizate, iar altele se vor întinde până la sfârşitul anului 2019, astfel:
1. Înfiinţare gradiniţă cu program prelungit în oras Brezoi, Judetul Vâlcea valoare 2.167.624,13 lei, realizat 40%- termen finalizate 20.03.2019;
2. Reabilitare, modernizare. Şcoala Generală "Valea lui Stan"- 1.127.785,86
lei, termen finalizate 16.05.2019;
3. Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte
categorii de echipamente si dotari independente pentru Liceul Gheorghe SurduBrezoi, inclusiv pentru structurile arondate- valoare 432.372,40 lei, realizat 100
%.
4. Îmhunătăţirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde în oraşul
Brezoi, judetul Valeea, în valoare 2.736.629,45 lei; realizat 100 %.
5. Modernizare străzi si drumuri locale în orasul Brezoi, realizat 100 %.
6. Modernizare, Reabilitare si Extindere Retele Apa si Canal in Orasul Brezoi,
Judetul Valeea, în valoare 3.442.330,817lei; realizat 100%- dupa achitarea cotei
ISC se realizează recepţia obiectivului.
7. Amenajare parcari si acces zona Strada Ciresului, in orasul Brezoi, judetul
Valcea; realizat 100 %.
informaţiile

De asemenea, în anul 2018 a fost depus proiectul "Mobilitate urbana
în orasul Brezoi" care a fost admis.

durabilă

S-a întocmit

documentaţia

de achizitie lucrari în cadrul contractului de
finanţare nerambursabilă înregistrat sub Nr.MDRAP 109.934/26.09.2018,
finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano - Român, vizând reducerea
disparităţilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, în cadrul
componentei Acţiuni în domeniul energiei durabile în comunităţile din regiuni
sărace/subdezvoltate - "Programul oraşe sărace" din Fondul pentru acţiuni în
domeniul managementului energiei durabile, pentru obiectivul:
- Eficientizare energetică si reabilitare clădire publică sediu Primarie
Brezoi- în valoare de 4.558.734,96 lei;

De asemenea, a fost întocmita documentaţia de achiziti.e in cadrul
contractului de finanţare Nr.C1920074X200644003581, avand drept obiect
acordarea ajutorului financiar nerambursabil de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR) - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR), finanţat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
(PNDR 2014-2020), pentru:
- Achiziţia unui utilaj pentru S.V.S.U. din oraşul Brezoi, Judeţul Vâlcea
-în valoare de 414.606,50 lei.
Acestea sunt proiectele importante, realizate şi finanţate în anul2018.

Ne propunem ca în anul2019 să finanţăm şi să finalizăm următoarele
proiecte:
1. Modernizare străzi si drumuri publice in oras Brezoi, Judetul Vâlcea
2. Eficientizare energetică si reabilitare clădire sediu Primarie Brezoi
3. Realizarea a 8 platforme subterane de colectare selectiva a deşeurilor in
Brezoi,
4. Centru multifunctional pentru tineret cu bazin didactic
5. Reabilitare, modernizare PARC CENTRAL Oras Brezoi
6. Modernizare ansamblu cladiri Scoala Generala V-VIII
7. Reabilitare, modernizare si dotarea CASEI DE CULTURA din Orasul

~rezoi
~·

8.

c

Dotarea Spitalului Orasenesc Brezoi cu un aparat Roentgen Fix Grafie

pigital.
În anul2018 a fost cheltuită suma de 18.091,76 mii lei din care, 2.376,65
mii lei cu învătământul.
'

Pentru servicii sociale s-au cheltuit 1.702,20 mii lei, reprezentând plata a
39 asistenţi personali, 44 indemnizaţii pentru însoţitori şi J. ajutoare de urgenţă.
În prezent, un numar de 40 de familii beneficiază de ajutor social.
N-au lipsit nici activităţiile culturale: Festivalul Open Air Blues, Tabara
de pictura, Târgui Lotrilor si Târgui de Crăciun.
Din punct de vedere administrativ, au fost întocmite 238 dosare de
executare din care: 22 dosare insolvabilitate, J. popriri, 213 dosare în derulare.
Veniturile totale încaste în anul2018 au fost în suma de 19.128,74 mii lei.
În anul 20 18 au fost emise 54 autorizaţii de construire, din care 24
branşamente CEZ.
Au fost întocmite: 58 - acte de deces, 50 - acte de căsătorie si 27 - acte
nastere.
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