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JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL BASESTI

RAPORTDEACTIVITATE

Anul 2019.

Nu e greu sa spuna un om cea facut,greu este sa arate cea realizat,multi participa la razboi dar
numai o parte invang.Prin aceste aspecte as dori si spun ca multe au fost directiile de activitate in care
am intervenit dar putine au fost realizarile insa vorba romaneasca viata este b lupta nu de fiecare data o
victorie. " '

Fiind sofer am avut ocazia mai putin placuta dea vedea zilnic aspectul drumurilor de legatura cu
localitatile apartinatoare comunei.Aici am solicitat respectarea parametrilor ceruti de normativeie in
vigoare pentru proiectarea drumurilor comunale,in mod deosebit in ce priveste latimea drumurilor,un
lucru facut cu raspundere va fi si trainic

Copii sunt neastanparati si este necesar sa fim foarte atenti la deptasarea lor in acest sens am
solicitat stabilirea unor statii pentru inbarcarea copiilor navetisti.Cu aceasta ocazie se pune o anumita
disciplina si se reduce consumul de combustibil prin reducerea opririlor si pornirilor inutile.

Programul de munca cu persoanele de la venitul minim n-a fost facut cum trebuie ,in curtea scolii
eu impreuna cu domnul TARLEA ALEXANDRU,am efectuat lucrariletde intretinere.

De executat un drum este foarte greu dar dupa aceea este necesar sa-l mentinem in stare de
functionare,aici am solicitat in nenumarate randuri degajarea de arboret si boschet a partiii invecinate
cu drumurile din comuna.

La nivel de deliberare noi stam bine luam hotarari bune dar stam rau la transpunerea tor in
practica in acest sens m-as referi la situatia de la Odesti,unde apa se foloseste fara a fi contorizata pana
la un moment dat cand pompele nu vor face fata.

ln cursul anului trecut comuna noastra a beneficiat de bani pentru intocmirea cadastrului
partial,aici am solicitat mai multa implicare din partea functionarilor din primarie pntru a beneficia
intreaga comunitate de aceste lucrari subventionate.Printr-o transparenta mai accentuata se poate
rezolva problema,este nevoie de mai multa aplecare catre cetateanul pe care il reprezentam si in folosul
cuitrebuie sa ne daruim munca zilnica.Acelasi lucru s-a intamplat si la intocmirea Amenajamentului
pastoral unde se putea reduce suprafata,daca era parcursa cu pasul si se trecea cat mai aproape de
realitatea existenta in teren.

Nu doresc sa continu cu critica pentru a nu fi inteles gresit,in munca mea nu am de inpartit nimic
cu nimeni dar educatia care m-a format nu ma lasa sa'trec indiferent pe langa realitatea care ne
inconjoara deoarece la un moment dat vom fijudecati de cea ce am lasat in urma noastra .Cu riscul de a
nu fi pe placul unora imi voi continua felul de a fi si de a spune lucrurilor pe nume.
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