
  Nr. 172 din 24 01 2011   

                                     R A P O R T 

 PRIVI�D STAREA ECO�OMICA ,SOCIALA SI DE MEDIU A 

U�ITATII  ADMI�ISTRATIV TERITORIALE �EGRILESTI 

 

              Prin programele pentru dezvoltarea localitatii noastre in perioada 

2008-2012 ,obiectivele majore sunt: 

- 90 % din populatia localitatii noastre sa aiba acces la reteaua de 

alimentare cu apa potabila  de buna calitate; 

- 75% din populatie sa aiba acces la reteaua de canalizare a 

localitatii,reteaua prevazuta si cu statie de epurare a apelor uzate; 

- intreaga comunitate sa poata beneficia de Proiectul ,,Vrancea curata 

,, in asa fel incat sa dispuna de sistemul de colectare selectiva a 

deseurilor menajere si industriale ; 

- 90% din localitatea noastra sa dispuna de sistemul de iluminat public  

- construirea  si modernizarea de cladiri comunitare : scoli ,gradinite 

,dispensare ,camin cultural ,sediu administrativ ,pentru a crea 

conditii normale de lucru pentru administratia publica locala .; 

- 3 Km  drumuri din pamant , modernizate prin pietruire sau 

imbracaminte asfaltica usoara ; 

- cresterea bugetului si capacitatii de a derula programe de pregatire  

si perfectionare pentru persoanele angrenate in administratia publica 

locala. 

           Multe  din casele localitatii nu au apa potabila iar 100% din 

gospodarii nu beneficiaza de canalizare ,aceasta fiind o raritate in domeniul 

rural ,iar multe din strazile comunei sunt in continuare ulite cu pamant . 

            In localitatea �egrilesti au fost facute si multe lucruri bune astfel 

incat locuitorii comunei incep sa se bucure de avantajele unei vieti mai 

bune. Progresele ar fi fost mai mari daca si fondurile alocate ar fi fost mai 

substantiale . 

          Dezvoltarea infrastructurii localitatii noastre este un proiect  major 

de dezvoltare rurala pe care il vom pune in practica pentru imbunatatirea 

conditiilor de viata a cetatenilor comunei �egrilesti. 

           Situatia batrinilor din localitate a reprezentat intotdeauna o 

prioritate in activitatea noastra .In baza Legii nr. 416/2001 –privind venitul 

minim garantat am incercat sa ajutam un numar de 41 persoane singure , 9 

familii cu 2 persoane si o familie cu 3 persoane   ,cu precadere persoane 

care au depasit varsta de pensionare , acordindu-le un ajutor social  lunar 

intre 27 lei si 169 lei, in functie de venit. 

           In domeniul agriculturii am acordat sprijin locuitorilor prin :  

- indrumarea cetatenilor catre centrul APIA pentru depunerea 

cererilor in vederea primirii subventiilor pentru animale si terenuri. 

- inscrierea in asociatii de bovine si ovine ; 



- intocmirea documentatiei pentru masura 141. 

      Privind educatia copiilor la nivelul comunei �egrilesti,am incercat sa 

ne preocupam din punct de vedere  al administrarii institutiei scolare 

creind conditii optime de desfasurare a procesului instructiv educativ 

astfel incat studiile liceale si cele superioare sa fie urmate de cat mai 

multi copii din localitatea noastra. 

      In acest moment infrastructura scolara locala se afla intr-o stare 

alarmanta ;urmeaza sa ne implicam mai mult  in a reusi sa construim o 

cladire noua a scolii generale. 

       In mandatul 2008-2012 ne-am propus sa construim in comuna 

�egrilesti,un dispensar medical pentru a asigura cetatenilor nostrii 

servicii medicale primare de calitate.Acest obiectiv de interes major a 

fost dat in functiune in anul  2009.Tot in acest domeniu dorim sa 

stabilizam asistenta medicala umana prin convingerea unui medic de a 

ramane permanent in localitatea noastra si sa asigure zilnic  consultatii 

medicale de specialitate cetatenilor nostrii. 

             La  nivelul localitatii noastre , principala responsabilitate a fost 

asumarea raspunderii in sustinerea familiilor si a protectiei copilului prin 

identificarea minorilor cu ambii parinti plecati la munca in strainatate 

carora sa le acordam consiliere si asistenta sociala.Referitor la 

imbunatatirea serviciilor publice am realizat informatizarea completa a 

primariei ,s-a realizat site-ul de internet al comunei. 

           Integrarea in U.E. a fost o imensa oportunitate pentru bunastarea 

populatiei comunei �egrilesti. Prin redactarea de cereri de finantare pentru 

fonduri europene care permit si participarea comunelor s-au obtinut 

resurse financiare importante pentru dezvoltarea localitatii noastre .In 

acest sens, mentionam s-a redepus proiectul ,, Constructie statie de epurare 
si sistem de canalizare in localitatea Negrilesti,, pe Administratia Fondului de 
Mediu .  

     Consider ca este necesar sa public anual ,,Raportul primarului catre 

cetateni si consiliul local,iar acesta sa raspunda asteptarilor  cetatenilor. 

     Fata de programul pe care ni l-am propus ,as dori sa mentionez ca au 

fost realizate in anul 2010 si pana in prezent urmatoarele obiective.: 

- constructia unui pod in punctul Tochile ; 

- constructia unui WC la sediul primariei �egrilesti. 

- instalarea de panouri solare  la Gradinita �egrilesti proiect pe  

fonduri europene  

- balastarea drumurilor : Valea Tivitaului , Gaf si interiorul satului. 

- amenajarea drumurilor de pamant cu buldozerul : Tivitau –

Straua,Balaur-Chirieci,Dealul Folii-Tivitau; Dealul Fagilor. 

      -   continuarea  lucrarilor la sursa alimentare cu apa sat 

�egrilesti,comuna �egrilesti,judetul Vrancea ,beneficiar Consiliul local al 

comunei �egrilesti.Se va incheia etapa I care consta  in  realizare statie de 



clorinare cu imprejmuire ,se va  continua etapa a-II -a pentru realizarea 

sursei de apa;s-a dorit realizarea unei surse de apa  pentru sistemul de 

alimentare cu apa ,existent a localitatii �egrilesti,datorita atat a cerintei 

acute de apa potabile  cat si pentru  asigurarea infrastructurii minimale din 

cadrul spatiului  rural ,imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor  

de munca si mentinerea populatiei in spatiul rural. 

      In anul 2010 s-a obtinut aprobarea proiectului,,Dezvoltarea Capacitatii 

Administrative ,, Ghiseuri unice �egrilesti-Paulesti. Proiectul este in 

derulare . 

     Deasemeni m-am implicat in cadrul proiectului,,Reconversie 

profesionala  ,,  realizat  de Academia de Stiinte Agricole  si Consiliul 

judetean print-un  proiect  european  pentru calificarea profesionala a 

locuitorilor in domeniile  :procesarea laptelui , administrator pensiune 

,constructie, lucrator comercial. 

      In anul 2010 am emis un numar de  239 de dispozitii si am initiat in 

Consiliul local un numar de 31 proiecte de hotarari . 

      Facand un bilant al anului 2010 , primarul comunei impreuna cu 

aparatul de specialitate si consiliul local  au depus efort pentru 

modernizarea localitatii. 
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