COMUNA GRAJDURI
JUDETUL IASI
STIMATI CETATENI,
DOMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI
AI COMUNEI GRAJDURI

Subsemnatul Zamfirache Constantin – primar al comunei Grajduri
,jud Iasi ,am onoarea sa prezint in fata d-voastra bilantul unui an de munca
depusa impreuna cu echipa de functionari si muncitori ,precum si cu sprijinul dvoastra , principalele rezultate obtinute in anul 2006-2007,obiectivele propuse
si nerealizate,prioritati :
1. In anul 2006 au fost emise un numar de 720
dispozitii ,cuprinzind o gama foarte larga de activitati , si anume :
- inregistrarea tardiva a nasterii
- numirea insotitorilor persoanelor cu handicap
- aprobarea sau suspendarea dosarelor la Legea 416/2001
- aprobarea ajutoarelor de urgenta
- desfacerea contractelor de munca
- incheierea unui contract de munca
- dispozitii prin care se trasau sarcini unor functionari din aparatul propriu al
Primariei Grajduri
- numirea unor comisii sau compartimente pentru achizitii ,
selectii de oferte ,inventarieri,receptie lucrari

2. De asemeni am dus la indeplinire sau am ajutat sa
fie indeplinite un numar de 56 hotariri ale Consiliului local Grajduri privitoare
la indeplinirea unor lucrari de infrastructura ,achizitii ,lucrari de proiectare etc.
Principalele actiuni in anul 2006 au avut drept scop imbunatatirea
calitatii vietii cetateanului ,crearea unei infrastructuri care sa permita tuturor
sanse egale.
- In primavara anului 2006 s-au achizitionat un numar de 300 buc.
dale beton pentru construirea unui trotuar spre Gara Grajduri realizat in
proportie de 65 % - beneficiari peste 300 cetateni.
- S-a construit o anexa la Caminul Cultural foarte necesara avind in
vedere ca incaperile din fata Caminului Cultural au fost atribuite ,Centrului de
consiliere familiala de pe linga Consiliul Local Grajduri.

- Am intervenit in nenumarate rinduri pentru rezolvarea unor situatii
deosebite aparute intre membrii unor familii de rromi cit si intre acestia si
societate ,furturi de arbori , de animale ,de bunuri ,batai intre tinerii unor familii
unde s-au facut interventii si s-a obtinut sprijinul Inspectoratului Judetean de
Politie si au repartizat o echipa mobile de interventie rapida care timp de o luna
si jumatate a fost prezenta in comuna Grajduri vizind in special cartierul de
rromi din comuna Grajduri .
- Am acordat deosebita atentie relatiei de colaborare cu principala
institutie de invatamint din comuna si anume Scoala Generala clasele I-VIII
,asigurindu-se baza
materiala necesara functionarii in bune conditii , combustibili ,plata utilitatilor
,plata unei cote din transportul cadrelor didactice ,salubrizare etc.
De asemeni , au fost desfasurate activitati cultural educative si
distractive la nivelul scolii si Caminului Cultural cu sprijinul Bibliotecii
“Elena Cuza “ din Grajduri
- Am asigurat un climat de liniste si confor partenerilor din Belgia
Au fost facute demersuri pentru reeficentizarea retelelor de
transport energie
electrica , schimbarea stilpilor de lemn ,inlocuirea
conductorilor electrici ,efiecentizarea iluminatului public etc
- Am intervenit destul de mult pentru asigurarea unor sume necesare
acordarii anor ajutoare de urgenta pentru unele famiulii sau persoane care se
aflau in impas ex.ajutoare de inmormintare ,incendii ,boala ,nastere ,s.a.
In urma unor interventii la nivelul Consiliului Judetean Iasi s-au
obtinut unele fonduri care au fost folosite pentru reabilitarea DC 50 spre
localitatea Carbunari.
- De asemeni , a fost aplicat un strat de asphalt pe drumul communal
din fata Primariei Grajduri urmind sa continuam aceasta oportunitate.
- S-au obtinut fonduri pentru reabilitarea DC 50A spre Gara Grajduri
- A fost realizata proiectarea (SF-ul) pentru “Alimentare cu apa a
comunei Grajduri” ,de asemeni a fost realizat SF –ul pentru canalizarea si
construirea statiei de epurare la comuna Grajduri.
Scoala Generala Grajduri a beneficiat de peste 70.000 lei suma
folosita la achizitionarea unei centrale termice ce va fi instalata la Corpul central
al Scolii Grajduri urmind sa continuam aceasta investitie si la Corpul B ,apoi la
celelelte scoli.
- De asemeni , scoala a beneficiat de fonduri repartizate prin H.G. ca
urmare a interventiei facute de Primarul comunei
Grajduri ,obtinindu-se 250.000 lei pentru reabilitarea Scolii Carbunari
- Asemanator datorita interventiei facute la DC 5O A s-a obtinut suma
de 600.000 lei prin H.G.
Consider ca realizarile anului 2006 sunt destule de substantiale ,fapt ce
ne da o oarecare multumire si liniste sufleteasca ,insa mai sunt foarte multe

obiective de realizat la nivelul comunei Grajduri ,obiective legate de protectia
sociala si asistenta sociala in localitatile comunei Grajduri ,obiective legate de
spatii adecvate pentru buna desfasurare a procesului de invatamint sin u in
ultimul rind obiective prin care sa fie ridicat nivelul de cultura ,de spirit civic a
tuturor cetatenilor comunitatii pentru ca fara asa ceva , degeaba sunt realizari in
alte domenii.
In incheiere tin sa multumesc cetatenilor comunei Grajduri ,consilierilor
locali ,functionarilor aparatului propriu al Primariei Grajduri si tuturor celor
care ne-au sprijinit sau ne vor sprijini pentru realizarea obiectivelor aratate sau
ce se vor realiza , sa va urez multa sanatate ,fericire ,impliniri si un an nou
imbelsugat.
LA MULTI ANI !

CU STIMA,
PRIMAR,
ZAMFIRACHE CONSTANTIN

