RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE (ANUL 2006)
VICEPRIMAR

Conform Legii 215 viceprimarul are obligatia de a duce la indeplinire sarcinile
repartizate de primarul comunei.
Aceste sarcini se refera la actiunile de gospodarire si protectia mediului si in anul
2006 au fost duse la indeplinire dupa cum urmeaza:
Cap I Masuri pentru intretinerea, repararea drumurilor comunale, a strazilor,
trotuarelor si podetelor, curatirea si amenajarea spatiilor verzi.
Prin compartimentul de specialitate si anume I.S.U cetatenii comunei au fost
instiintati asupra obligatiilor ce la revin privind gospodarirea locala si anume:
- mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazilor sau a drumurilor,
pe portiunea din dreptul gospodariei.
- Indepartarea zapezii si a ghetei de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care
locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri ( grajduri, garaje, etc.)
- Saparea si amenajarea santurilor si rigolelor din fata gospodariilor
- Respectarea masurilor stabilite de Consiliul Local pentru asigurarea igienei
publice si a curateniei in localitate;
In acest sens Primaria a venit in sprijinul populatiei prin achizitionarea si punerea la
dispozitia acestora de cosuri de gunoi stradale.
In ceea ce priveste reparea drumurilor si a podetelor publice aceste reparatii au avut
loc si anume au fost pietruite 1/3 din drumurile comunale din localitea Silistea si in
proportie de peste 50% din drumurile comunale din celelalte localitati care aprtin
comunei Silistea si anume:
- Martacesti, Cotu-Lung, Cotu -Mihalea, Vamesu, Muchea.
Cu privire la curatarea si amenajarea locurilor virane acest lucru a fost realizat si
cu ajutorul persoanelor beneficiare de ajutor social (legea 416/2001) care sunt
obligate sa efectueze ore de munca in folosul comunitatii.
CAP II Masurile aplicate pentru organizarea locurilor speciale de depozitare si
colectare a gunoaielor si deseurilor menajere.:
- evacuarea tuturor reziduurilor de orice provenienta din localitatile comunei si
depozitarea controlata la platforma de gunoi stabilita in fiecare sat;
- depistarea conducatorilor mijloacelor de transport care arunca gunoi si alte
reziduuri pe malul raului Siret, in balti sau in canalele de desecare, in padurea din
localitatea Silistea si in oricare alte locuri neamenajate in acest scop.
- Alocare de fonduri pentru lucrari de amenajare a plarformelor de gunoi ale
comunei;
- Controlul calitatii apei potabile din satul Silistea, apa intrebuintata numai la
alimentarea cu apa a locuintelor si animalelor.
CAP III Masuri pentru verificarea modului in care serviciile publice de salubritate
organizate la nivel local, verificarea modului in care cetatenii au efectuat lucrarile de
salubrizare si igienizare a localitatilor:
- mentinerea in permanenta stare de curatenie si igiena a tuturor imobilelor ;
- stabilirea unor masuri pentru protectia sanatatii publice;
- pastrarea, conservarea, repararea monumentelui istoric din satul Muchea.

