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o Inc€p cu ceea ce a fost mai greu, salubritatea . Am preluat o

cantitate destul de mare ca tonaj 13 -L5 tone pe saptamana , in

momentul de fata am redus aceasta cantitate aproape la jumatate

7-8 tone pe saptamana, asta insemnand lunar mai putin cu 6-7

tone. Am preluat colectarea selectiva de la 1- mc selectiv la 15-18

mc selectiv pe luna. Toate aceste lucruri le-am facut cu ajutorul

perso-anelor: asistate social si persoanele care aveau de prestat

munca in folosul comunitatii reprezentand cuantumul amenzilor,

acestia au venit cu utilajele si echipamentele personale,

In nenumarate randuri am plecat seara cu masina mea personala, cu paznicii si

masina celor care aveau de prestat munca in folosul comunitatii pentru adunarea

deseurilor din tarcurile metalice pentru a le aduce in tarculfacut la initiativa mea

Peste-Vale, de unde erau ridicate de cei de la Romprest.

. Vinerea, fac verificari prin comuna si discut cu cetatenii despre

selectarea deseurilor, raman placut surprins ca majoritatea lor au

inteles acest lucru.

. Am adus de la Bacau saci menajeri . Cei care doresc sa adune

gunoiul selectiv pot veni la primarie pentru a primi cate 3 saci de

familiertff /cr*8.
. Am curatat cu Buldoexcavatorul toate malurile raului Oituz ,

incepand de la PUNTE FIER MUNTENI pana la hotar cu ONESTIUL,

adica in jur de 200 ore. lmpreuna cu dl Director Petec Drago elevii

Scolii Gimnaziale Bogdanesti si persoanele care aveau de prestat

munca in folosul comunitatii am adunat peturile si recipientele din

sticla de pe malul raului Oituz.

. Cand am preluat aceasta functie aveam 1-4 persoane asistate social

dintre care in momentul de fata mai sunt 6 , deoarece unul dintre ei

are varsta de pensionare, iar 7 dintre ei si-au dat demisia ( nu au

fost dati afara). Cei 6 care au ramas au de facut cate 10 ore pe luna,
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in total ar fi 60 de ore pe luna cu care nu pot acoperi curatenia

comunei.

ln urma mai multor discutii avute cu cei de la ADIS si ROMPREST

pentru refacerea traseului masinii de colectare a gunoiului pe

ulitele greu accesibile din cauza drumurilor si a copacilorlAm reusit

sa defrisam si sa balastram anumite zone in care inainte nu intra

masina de gunoi .

Aceste zone sunt: Peste Vale - ulita din intersectia Danila si pana in

capat la Grigore, ulita intersectie Doaga- pana la urcare lorga.

: )Arta Zagancea

' 
,r,'ritip?sti - ulita Malaies, ulita ZarzuNeculai. €

Speram ca in cel mai scurt timp sa reusim sa acoperim toate zonele

mai putin Cozanesti, din cauza podului care este foarte ingust

pentru masina de gunoi.

Am reusit sa desfiintez cele patru gropi de gunoi care erau un focar

de infectie din zonele urmatoare: Munteni ( in zona bisericii

adventiste) , Peste Vale ( zona Bostan Madalin ) Fostele Tevi de Gaz

Metan care traversau raul Oituz, Filipesti ( in spatele fabricii Serban

).

S-au montat L5 cosuri de gunoi , din zona Casei Comunei pana la

scoala si in fata magazinelor din centru si urmeaza a fi montate inca

20 buc in Bogdanesti si Filipesti.

De cand am preluat acest m'andat am avut foarte multe controale

de la cei de la Apele Romane si Garda de Mediu, unele dintre ele

fiind si din cauza reclamatiilor. In urma controalelor efectuate am

reusit sa tinem sub control toate zonele , avand in vedere ca

primaria nu dispune de masina proprie si nici foarte multe persoane

asistate social, am primit si laude deoarece;ei d; la Apele Romane

si Garda de Mediu au ramas uimiti.&les dqtP dqy1tkcfl*ot .

Pentru a putea tine sub control curatenia comunei , avem nevoie

urgenta de o masina tip Autoutilitara cu care sa ne putem face

treaba, mai ales in caz de incendii si calamitati naturale.

Am fost prezent la toate incendiile din comuna, case si pasuni.



lluminatul public si partea electrica a comunei.

. In comuna Bogdanesti am montat 70 lampi led 50 W si 40 lampi 30

W, s-au inlocuit in jur de 40 becuri cu led, incercand sa le eliminam

pe cele cu bobina care aveau consumul mai mare.

. Am inlocuit lampi led la podul Peste Vale si la podul Cozanesti, cele

demontate erau de proasta calitate si se ardeau becurile la 2

sapamani.

. Cele mai multe lampi au fost inl unei

imbunatatind vizibilitatea strazi cidente.

. Am cum!-arat lampi led 27O buc de 30 W si 50 W.

. De sarbatorile de iarna au fost cumparate 18 ghirlande pentru

infru musetarea comu nei.

. Cu mai multe interventii la cei de la DELGAZ GRID am reusit sa

obtinem avizele de racordare pentru cele 5 Satii de Pompare a

Apelor Uzate, am primit avizul de racordare si pentru montarea

unui transformator de 1-00 KVA pentru statia de epurare si bazine si

totodata prin mai mute discutii avute cu sefii Delgaz Grid , am

convenit si alimentarea cu energie electrica a 25 de gospodarii

aflate in zona Stadion Filipesti pana la Fabrica Serban si cei de pe

tarna Onestiului reducand consumul la PT 1 Filipesti si

imbunatatind tensiunea la iesire din Filipesti catre Bogdanesti.

. ln Zona Peste Vale am facut mai multe verificari cu domnii de la

Delgaz si am convenit r. t.i luam o parte din consumatorii din

TRAFO fostului CAP Bogdanesti pentru a imbunatati tensiunea in

zona Ardeleni. La aceste discutii a fost prezent si domnul consilier

Stanciu Gheorghe.

. Lucrarile pentru imbunatatirea retelei electtrice in zona PESTE VALE

si ZAGANCEA, au inceput chiar ieri (29.06.2022).

. Si nu in ultimul rand intretinerea iluminatului public o fac eu

personal datorita cunostintelor pe care le am pe partea electrica

scutind comuna de 1000 lei pe luna .

. Datorita serviciilor facute de mine (gratis) am reusit sa achizitionez

mai multe lampi cu led.
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Incerc pana la sfarsitul anului sa mai montez cel putin 100 llampi

led.

Drumuri

ln anul 2O2t s-au facut lucrari in urmatoarele zone:

ln data de21,.06.2021oduPa ploi torentiale am intervenit la

Filipesti in zona Malaie;llam scos de acolo in jur de 7 tone de

moluz.

S-a balastrat in jur de 150 m de drum, s-a demolat podetul si s-a

construit unul cu o deschidere mai mare si s-a decolmatat 150 m

sant de,oareCe in zona respectiva cand veneau ploile o batranica era
t'
inundata de fiec''are data, de carz/am facut remedierile nu au mai

fost probleme.

In zona Bisericii Ortodoxe Filipesti tot anul trecut in data de

19.06.2j2La fost decolmatat santul betonat din fata statiei si ulita

bisericii, a fost curatat tot noroiul si pietrisul adus de ploi de pe

ulita si strada DN 11 deoarece nu se putea circula.

In zona Peste Vale am bagat balastru concasat de la intersectie

Dascalu Romica pana la intersectie Bostan Madalin.

Am curatat podul in hotar cu Oituzul si la podetul din zona Rogoz.

In zona Zagancea s-a refacut L50 ml drum si decolmata 250 ml de

sa nt.

Pe tarna Onestiului am strans moluzul de pe strada cand au fost ploi

torentiale

In zona Slobozia unde locuieste fam Baluta Viorel pe vremea ploilor

apa a adus tot balastrul in josul pentii si a fost,pus inapoi pe panta,

dar trebuie betonata urgent,astfel vom cheltutbani la fiecare ploaie.

Nu mai zicca in urma inundatiilor de atunci au fost scoase la iveala

foarte multe gunoaie , le-am adunat pe toate cu persoanele de la

ajutor social si persoanele care aveau de prestat munca in folosul

comunitatii.
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Am balastrat 800 de m de drum in zona Talpau mai exact de a ultima casa

p( langa cimitirul Adventistilor si am iesit la Filipesti in DN 11.
I' . S-au facut 2 podete cu teava corugata de 630 ffiffi , unul la intrare

cum vii din Talpau si unul la DN11.

. S-au mai decolmatat urmatoarele santuri:

. Filipesti- strada partea dreaptacum mergi spre Onesti 100 ml

: il""#]lo-l.lttt 
400ml de o parte si de alta a soselei DN 11

. Peste Vale in zona Bostan Madalin , 90 ml .

. Talpou-:300'm1,.

Zagancea pana in zona unde locuieste Stanciu Toader- 120 ml

Peste Vale decolmatat sant, betonat 40 m , zona lorga.

S-a facut un sant de la pod DN11 pe langa fabrica Serban in

lungime de 250 ml. Tarc
S-a facut sant Peste Vale-Grozescu de 80 ml si a fost si balastrat 60

ml.

A fost facut referat si contract pentru inceperea asfaltarii a DC 1030

strada Munteni si Peste Vale , zona Ardeleni, cel mai probabil de

luni vor incepe lucrarile.

S-au facut si consolidat malurile in zona: Peste Vale in jur de 500 ml

din care 200 ml cu gabion din stanca in avalde pod , in zona

Cozanesti in amonte de pod in jur de 150 ml si in zona Ardeleni 100

ml cu Buldozerul .

S-a facut 300 ml de sant in Deal ulita Puscasu pana in Pard r
Ar mai fi de refacut dar prioritate au fost urgentele, nu mai zicca

sunt santuri care nu au fost facute de mai bine de 30 ani si erau

printre cele mai importante.

Au fost facute mult mai multe decolmatari dar vi le-am enumerat

pe cele mai principale.

S-a facut drumul pe Manciuc si lorga cu buldozerul.

a

o

a

a



Padurea Comunala

o s-a schimbat paza de la stat la privat pentru ca au avut un pret mai

bun.

o s-a marcat 550 mc lemn ce urmeaza fi scos la licitatie pentru a fi

vandut.

o Mai aven de marcat si in lslaz in jur de 500 mc, deoarece s-au t
impadurit 20 hectare si nu stiu care a fost motivul,de ce nu a fost

cu ratatja.timp islazu l.

r Lemnultrebuie scos cat mai urgent deoarece jumatate din

cantitatea mentionata mai sus sunt rupturi si putrezesc in padure si

asta nu depinde de mine, eu am facut ce am putut ( referatul si am

fost in teren cu inginerul la marcat).

o Trebuie cat mai urgent convocata o comisie din care sa faca parte si

2 consilieri locali pentru a face verificari in teren deoarece e un bun

al comunei si ar trebui sa-i acordam o atentie mai mare ca de aici

putem scoate mai multi bani daca o ingrijim cum trebuie.

o In legatura cu schimburile si donatiile de teren am avut o

contributie foarte mare si datorita ajutorului pe care l-am acordat si

fiind si foarte bun prieten cu acestia.

o Am avut in jur de 35 de proiecte de hotarare in Consiliul Local si au

trecut toate, majoritatea la salubritate , drumuri si padurea

comunala.

. Unul dintre proiectele de hotarare mentionate este si cel in care am

oferit BlSERlCll ADVENTISTE de ziua a 7 a , suma de 40.000 lei

pentru a acoperi o parte din cheltuielile pentru renovarea bisericii.

Din cate stiu eu nu au fost niciodata alocati bani pentru

biserica,a ajuns intr-o stare de degradare avansata si era un pericol
I

pentru enoriasi.



Am avut referate in jur de 25 , 30, dintre care unul nu a fost

aprobat, cel in legatura cu cainii maidanezi .

Si nu in ultimul rand trebuie alocati bani din bugetul de anul viitor

pentru achizitionarea unei Masini Autoutilitare de care este nevoie

urgenta pentru a putea mentine curatenia in comuna si a interveni

la incendii, sa nu mai ajungem sa pierdem timp pretios in caz de

calamitati naturale.

Am re-cg.trllf?t terenul din spatele cimitirului Eroilor prin bunavointa

celui care l-a av'ut pana acum in posesie, spunandu-mi ca daca fac

ceva pentru comuna il va da cu mare placere. Si asa am hotarat sa

facem un parc pentru copiii din comuna deoarece am avut dar a

fost vandut de catre cei care au fost la conducere cu ani in urma si

vad ca sunt unii dintre copiii lor,care posteaza asazisele nereguli din

comuna uitand ca parintii lor sau chiar bunicii ,au votat pentru

schimbul de teren din centrul comunei cu un teren care nu stim

unde se afla. Acestia ar fi trebuit afisati pentru a fi vazuti deacei

tineri care nu au un loc de joaca sau cei batrani care nu au unde sa

stea pe o banca cu nepotii.

Nu voi fi niciodata de acord sa dau un teren al primariei oricarei

persoane chiar sa imi fie si frate, fara a avea o baza legala de a plati

taxe si impozite catre Primaria Bogdanesti, chiar daca pentru acest

lucru as pierde si votanti la urmatoarele alegeri. Cine a lasat ca

cetatenii sa inchida prundurile si sa se creada proprietari sa isi

asume.

Noi in acest moment din toata comuna primim taxe doar pentru

terenurile de la Huta. Din mai multe discutii avute cu cetatenii , ar fi

de acord sa li se dea de catre primarie teren si sa plateasca taxersi
/l

asa nu s-ar mai ajunge la certuri intre ei.


