RAPORT
Privind starea economica sociala si de mediu a comunei Nanesti, judetul
Vrancea, pe anul 2016
In anul 2016 activiatatea primarului a fost aceea de a gestiona in numele si
interesul colectivitatii treburile publice, de a asigura respectarea drepturilor si
libertatilor fundamentaler ale cetatenilor , ale prevederilor Constitutiei si punerea in
vigoare a legilor.
In toata aceasta perioada am tinut cont de sugestiile si parerile aparatului de
specialitate al primarului dar si de cea a consilierilor locali.
⦁

Domeniul Administrativ
⦁

Am urmarit imbunatatirea serviciilor catre cetateni , a
conditiilor de munca pentru aparatul de specialitate al
primarului , ale cadrelor din invatamant, cultura , sanatate.

Alimentarea cu apa a satului Nanesti a fost predate catre SC CUP SA in vederea
imbunatatirii calitatii apei, dar si efectuarea de investitii care sa duca la siguranta
sanatatii populatiei. Verificarea calitatii apei este o masura prompta, majora si destul
de cos
tisitoare. Nu exista loc de amanare in vederea efectuarii de analize la
calitatea apei. Urmarea acestor demersuri s‐a constatat ca sunt
necesare luarea unor masuri in ceea ce priveste realizarea unor
investitii la scara mare, pentru a asigurara o calitate superioare a apei,
de aceea o societate cu vasta experienta in acest domeniu poate
conduce si controla acest sector deosebit de util populatiei.
⦁

Iluminatul Public a fost gestionat si verificat in permanenta. Pe
alocuri am executat si adus imbunatatiri acestui sector. In
prezent am gandit si am depus in acest sens o solicitare pentru
aprobarea unui proiect de modernizare si extindere iluminat
public pentru comuna Nanesti , la Ministerul Dezvoltarii
Regionale , proiect care sa urmareasca nu numai modernizare ci
si eficientizare economica.

⦁

Drumurile comunale au fost modernizate in satele Nanesti si
Calienii Noi , in acest sens am preluat si urmarit acest proiect

1

pentru a fi dus la indeplinire. In anul 2016 am intervenit pe
drumurile care leaga strazile din intravilan cu cele din extravilan
aducand imbunatatiri in acest sens. Pentru anul 2017 vom
proceda la repararea drumului dintre cele doua sate
componente comunei, respectiv Calienii Noi si Calienii Vechi. Tot
pentru acest sector am initiat un proiect pentru modernizarea
drumurilor comunale din satul Calienii Vechi. Un alt proiect
initiat se refera la modernizare unor drumuri de exploatare in
satul Nanesti , fiind gandit ca o variant ocolitoare la DN23
Focsani Braila.
⦁

Am alocat bani pentru a asigura o supraveghere video minima a
localitatii Nanesti si Calienii Noi, in puncta considerate
strategice . Am demarat astfel pentru satul Calienii Vechi
infiintarea unui post de paznic urmand ca si aici sa asiguram o
minima supraveghere video.

⦁

In domeniul invatamantului am reusit sa alocam fonduri pentru
extinderea iluminatului dar si supravegherea video efectuata atat
pentru Scoala Nanesti cat si pentru Gradinita Nanesti. Am avut in
vedere asigurarea transportului in conditii optime si de siguranta a
elevilor navetisti . Cadrelor didactice le‐a fost decontata naveta.
Pentru anul 2017 am gandit o serie de proiecte pentru scoala ,
respectiv constructia unui teren multisport cu vestiare si toalete ,
dar si achizitia de calculatoare pentru cabinetul de informatica.

⦁

In domeniul sanatatii am infiintat un punct farmaceutic in satul Calienii
Vechi , care sa ofere servicii populatiei. Acest punct functioneaza in
incinta punctului sanitar din localitate . In anul 2017 acest sector va
fi supus modernizarii . Tot in acest inceput de an am infiintat postul
de asistent medical comunitar care va viza aspect ale vietii sociale ,
un bun control asupra populatiei vulnerabile. In prezent asteptam
avizul favorabil al Ministerului Sanatatii pentru bugetarea acestui
post atat de necesar serviciilor oferite populatiei.

⦁

In domeniul culturii am organizat si gestionat Ziua comunei Nanesti,
eveniment amplu in viata sociala a comunei , in care s‐au intalnit
artisti de renume dar si elevi care au sustinut si intretinut aceasta
atmosfera de sarbatoare.

⦁

In domeniul protectiei mediului ne‐am confruntat cu o serie de
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probleme legate de salubritatea localitatii. Am initiat pentru anul
2017 o serie de masuri care vor fi aduse la cunostinta populatiei ,
masuri necesare pentru mentinerea unui mediu curat si sigur pentru
populatie.
⦁

In domeniul starii civile am oficiat trei (3) casatorii , si s‐au inregistrat
….. decese , care au fost predominante.

Potrivit Statutului comunei am acordat in anul 2016 patru (4) diplome de
fidelitate , familii care au implinit 50 de ani de la casatorie .
⦁

Protectia sociala inregistreaza un numar de angajati asistenti
personali in numar de 19, persoane cu handicap care beneficiaza de
indemnizatie insotitor 17. La sfarsitul anului 2016 s‐au inregistrat un
numar de 56 famlii beneficiari de ajutor social. Avem un numar de
4 .copii dati in plasament familial, 5 .asistati la Scoala Speciala Elena
Doamna . De asemenea avem doua persoane varstnice in camine de
batrani (Focsani ) si o persoana la Centrul de recuperare si
reabilitare Jaristea. Persoane care au beneficiat de ajutor de
incalzire au fost in numar de 223 .

⦁

Propuneri – anul 2017 vine cu o serie de investitii care sunt o parte
sustinute de dvs Consiliul Local . Din fondurile proprii vom derula in
acest an construirea de vestiare la stadionul Nanesti . Tot din
fonduri proprii vin cu un proiect de reabilitare a remizei club din
satul Nanesti, careia sa ii acordam o destinatie de realizare a unui
punct de urgente , ijn care se va regasi atat asistentul medical
comunitar , serviciul pentru situatii de urgenta si vom aveam in
vedere achizitia unei autospeciale pentru stins incendii , dar si
ambulanta comunitara . Tot in aceasta remiza vom amenaja spatii
pentru cazare in caz de dezastre sau situatii urgente neprevazute.

Un alt proiect pe care il vom realiza este acela de amenajare trotuare in
satul Nanesti, cat si in satul Calienii Noi , venind in sprijinul populatiei
pentru a asigura siguranta deplasarii. Am avut in vedere in acest caz traficul
major inregistrat pe acest sector de drum national care traverseaza
comuna. In a doua jumatate a anului vom proceda la reabilitarea
drumurilor din extravilan in special celor din zona care deserveste pasunea
comunala. Tot pentru mentinere si intretinerea pasunei comunala vom
achizitiona un tractor care va fi prevazut cu tocatoare vegetala pantru
intretinerea nu numai a pasunii ci si a spatiilor inclinate (canale aferente
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suprafelor de pasune ) . Tot la acest utilaj vom achizitiona o lama pentru a fi
folosita pe timp de iarna la interventii.
Urmarim in acest an un proiect de modernizare a iluminatului public pentru
intreaga comuna , de asemenea avem in vedere si un proiect pentru
modernizare drumuri comunale in satul Calienii Vechi.
Toate aceste proiecte sunt sustinute, initiate nu numai de primar ci si de
Consiliul Local si urmaresc dezvoltarea economico‐sociala ale localitatii,
crestearea nivelului de trai si crearea de locuri de munca .

Primar,
Nuti Balinca
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