RAPORTUL DE ACTIVITATE
ANUL 2015/2016

Preocuparea principală a Primăriei Comunei Vișinești, o reprezintă,
gestionarea eficientă a bugetului local, bunăstarea cetățenilor, punându-se accent
pe dezvoltarea infrastructurii, accesarea de fonduri europene nerambursabile,
îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor oferite, optimizarea relației cu
cetățeanul, în contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență a
autorității locale.
Printr-o puternică implicare a conducerii administrației locale am ajutat
financiar toate instituțiile din localitate și m.am implicat în tot ce a ținut de buna
funcționare a Școlii și Grădiniței, prin dotarea cu articole sportive, i.t, mobilier,
material didactic, video proiector si ecran de proiecție precum și susținerea
echipei de dansuri a Școlii, toate acestea însumând o valoare de 31.713 euro.
În aceeași măsură am făcut funcțională clădirea after-school unde zilnic
servesc masa peste 50 de copii și desfășoară activității didactice și socio-culturale.
În anul 2015, ne-am asociat cu Consiliul Județean Dâmbovița pentru
asfaltarea drumului DJ 710b, Sultanu, Centru Civic Vișinești, astfel turnând
primul strat de asfalt până la această dată, urmând să fie turnat și stratul de uzură.
S-a realizat asfaltarea și construirea podului în punctul Valea cu Inul sat
Dospinești prin accesarea de fonduri europene nerambursabile în valoare de
247.373 euro.
S-au construit diguri de punere a drumului în siguranță în mai multe puncte.
Am pietruit mai multe drumuri laterale și refăcut mai multe drumuri cu
destinație agricolă sau forestieră cu utilajul din dotare, precum și podurile din
localitate acolo unde a fost necesar, lucrării ce se află în derulare.
Pe parcursul anului, s-au făcut defrișării de vegetație pe toată raza localității
scăzând astfel cu 80% intervențiile celor de la electrica, de altfel s-a extins rețeaua
de iluminat public și s-a reparat în zonele unde aceasta nu funcționa.
Pentru întinerirea zonei verzi au fost plantați peste 300 de arbuști.

Am achiziționat tractor cu semiremorcă basculabilă și sărăriță pentru
împrăștierea materialului antiderapant pe timp nefavorabil cu o valoare de 61.000
euro, efectuând personal lucrările de deszăpezire astfel ca drumul să fie
practicabil.
Prin accesarea de fonduri europene nerambursabile, am obținut finantări în
valoare de 199.690 euro, cu ajutorul cărora am reabilitat și dotat Căminul Cultural
Sultanu.
Pentru a soluționa prompt și eficient problemele comunității, am demarat
proiectul registrului agricol în format electronic și dotat primăria cu articole i.t, în
valoare de 14.574 euro.

Datele prezentate pot oferi cetățenilor Primăriei Comunei Vișinești o
imagine generală asupra activității desfășurate în anul 2015/2016, și asupra
eficienței și eficacității administrației publice locale.

