
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL    2013 AL 

VICEPRIMARULUI COMUNEI BILIESTI 

BINDAR CONSTANTIN-JULIAN 
 

 

 In anul 2013 ,in cadrul Primariei Biliesti,am desfasurat 

mai multe actiuni ,activitati si realizari personale si conform legii 

sunt dator sa informez cetatenii comunei astfel: 

 

 

1. Inceputul anului 2013 a debutat cu zapada din 

abundeta si m-am implicat personal in actiunile de 

dezapezire si imprastierea de material antiderapant cu 

masina personala, lucru ce l-am indeplinit cu success 

si cu sprijinul voluntarilor Florea Viorel si Tudose 

Adrian 

2. Tot in aceasta perioada fiind si Sef S.V.S.U. am avut 

grija unei bune functionari a Primariei pe timpul 

noptii cit si pe timpul zilei (asigurarea permanentei 

pe timp de noapte, curentului electric si caldurii) fapt 

ce a condus la primire NOTEI 8 (din 10 puncte 

maxim) acordate de S.V.S.U. Vrancea. 

3. La  inceputul primaverii am contribuit la amenajarea 

Bazelor  Sportive. La baza sportiva de la Sasu am 

avut un aport mai mic si am intins straja de sustinere, 

plasa de gard si am indreptat stilpii de gard prin 

montarea contravintuirilor.  

La Baza Sportiva de la Biliesti am contribuit cu 

priceperea,  munca ,camion pentru transportul 

balastului si scule personale. Pentru realizaea acestei 

lucrari am fost sprijinit de voluntarii Chiticaru Aurel, 

Tudose Adrian, Florea Viorel,Bindar Cristi, Chiticaru 

Geoge, Bejan Ionel . 

          



4.          Pe toata perioada sezonului primavara-vara am 

controlat miristile si terenurile nelucrate pentru prevenirea 

incendiilor de vegetatie cit si informarea populatiei din comuna 

pentru prevenirea acestora. In urma ploilor din acest an am 

verificat zilnic debitele riurilor SIRET si PUTNA conform 

obligatiilor SVSU. 

 

5.       Incepind cu luna iulie 2013 impreuna cu preotul paroh 

Paraschiv Dorel ne-am implicat intr-un proiect pentru constructia 

unei CAMERE MORTUARE + LUMINARAR si unei 

BUCATARII DE VARA ambele cu o suprafata de cca. 80mp. 

Preotul paroh s-a ocupat de colectarea fondurilor necesare 

achizitionarii materialelor pentru lucrari iar  cu camionul proriu am 

adus toate materialele .  Mai mult de atit am participat ca meserias 

( mana de lucru ) pina la finalizarea lucrarilor in luna noembrie. 

Acest proiect nu putea fi realizat fara aportul considerabil al 

meseriasilor voluntari din comuna si a dascalului CHIRILA 

COSTICA. Voluntarii meseriasi prezenti la acest proiect au fost: 

POEANA ZONEL, LAZAR VALENTIN, PALADE PAUNEL, 

TUDOSE ADRIAN, FLOREA VIOREL, IONASCU NICA, 

GROSU TRAIAN, VELICU GEORGE, PASCARU DANUT, 

RADUCAN CALIN,TICHE ION ,PASCARU GHEORGHE, 

PASCARU DUMITRU si o parte din elevii care au absolvit cursul 

de STRUCTURISTI in constructii in cadrul Primariei Biliesti. 

 

 6.In sezonul de vara in fiecare DUMINICA am fost la 

Primaria Comunala pentru a sprijini o clasa de 15 elevi  viitori 

constructori. Prin calificarea personala de Maistru constructor si cu 

sustinera societatii mele am reusit sa le impartasesc, timp de 3 luni 

unele din tainele acestei meserii care sper ca le fie de folos pe 

viitor. 

 

 7.   In luna Noemrie-Decembrie am abordat doua proiecte 

noi:IMREJMUIREA STADIONULUI si MAGAZIA P.S.I. din 

incinta Primariei. De asemena am carat balastul necesar cu masina 



proprie cit si sculele personale (betoniere,generator curent etc.) Am 

reusit fixarea celor 125 stilpi de gard iar in anul 2014 ramine de 

finalizat lucrarea. La stadion au participat voluntarii: BUCA 

FLORICA si ADRIAN ,GROSU TRAIAN, PASCARU DANUT 

si muncitorii din cadrul Primariei MIHALACHE SORIN si 

MIHALACHE NICA.  Partea a doua a proiectului (magazia P.S.I.) 

am realizat-o personal . Tot in aceasta perioada am turnat si 

postamentele STATIILOR DE MAXI-TAXI. 

 

 8.   In luna iunie ,cu un buget foarte limitat (2700 ron) am 

inceput renovarea Postului de Politie ,lucrare ce s-a finalizat la 

jumatatea lunii iulie. Realizarea acestui proiect a fost posibila cu 

sprijinul sponsorilor BUNADIMINEATA TITI si GEORGICA, 

MIRON VIOREL cit si a voluntarilor BUCA FLORICA si ILIE 

VASILE. 

 

 

       Doresc sa multumesc tuturor persoanelor care m-au sprijinit in 

realizarea acestor actiuni si proiecte si i-mi cer scuze anticipat 

persoanelor pe care am omis sa le mentionez in acest raport ! 

 

    Sper ca in anul 2014, cu sprijinul Primariei si al Consiliului 

Local sa realizez mai multe proiecte care sa vina in sprijinul 

cetatenilor din comuna Biliesti. 

 

     Cu deosebit respect pentru toti cetatenii comunei Biliesti si 

Dumnezeu sa va vegheze ! 

 

 

 VICEPRIMAR, 

 BINDAR CONSTANTIN-JULIAN 


