FLAPORT DE ACTIVITAT'E,

Subsemnatul Masgras Cornel, viceprimar in cadrul primdriei Corod, conform
Hotdririi Consiliului Local nr.5127 06 2016 privind perioada 01.01.2017 .- 3Ll2'2017 .

Ca reprezentant legal al Primbriei Corod in perioada mai sus menlionatd, am cdutat
sd-mi duc la indeplinire toate sarcinile ce mi-au fost atribuite de Consiliul Loocal 9i de
primarul Com. Corod, prin dispozilii emise conform figei postului. in aceastd perioad[ am
mobilizat gi controlat persoanele ce beneficiazd de ajutor social,conform Legii 416, la
nivelul Com. Corod, cdutind sit acoperim c6t mai bine toate llucr[rile ce pot fi executate de
pentru anul 2017,
aceqtia conform planului de acjiuni qi lucrari de interes local prevdzute
aprobat de Consiliul Local Printre lucrdrile diverse executate de aceste personae
pe
menfionez: lucr6rile de intrelinrlre pe albia p6rAuli Corozel in zona podurilor qi a punfilor
o anumit6 lungime (doud lunp;imi de pod in amonte gi una in aval de pod), intrelinerea
curdfeniei dea lungul drumurilor judefene ( D.J. 25IA,D.J.2518, D.J.25lH) 9i alte drumuri
pe
de pe raza Com. Corod. Am .folosit aceastd forla de muncd la: toaletarea arborilor de
Movila Corod ( aici mai este incd mult de muncd, dar cred cd trebuie qi contribufia unor
specialigti in amenajarea spaliillor verzi),la tdierea vegetaliei 9i menlinera curdleniei in toato
punli' la
cele cinci cimitire de pe raza tJom. Corod, la vopsirea parallelilor de la poduri Ei
montarea gi demontarea parazdpezilor dea lungul D.J. 251,{ ;i a drumului communa"l
D.C.g2,pe o lungime total6 de 2 kn.,la tdiat lemne pentru foc qi depozitarea acestora pentru
fost
sediul primdriei gcolilor gi grarlinifei de pe taza comunei qi la multe alte lucrdri unde a
nevoie.

in ce privegte lucrdrile de investilie, am urmdrit indeaproape execulia acestor&
c6ut6nd sd fie efectuate cit maLi bine conform proiectelor respective (menlionez cd la unele
proiecte am avut obiecfii deoanece uneori situatia din teren cerea altd solufie pentru o mai
eficientd utilitate a lucrdrii). \4enJionez cd la lucrdrile de investilii uneori au apdrut unele
probleme pe care le-am dep6r;it prin discufii ce au fost irL contradictoriu cu executantul
lucrdrii, aici fac referire la hrcririle de balastare ce au fost executate pe o lungime de
10,94km., pentru care s-au folosit o cantitate de 3281 m.c.,de asemeni sa administrat o

cantitate de I52I to., de lidonit pentru o lungime de 2,814 km.. Asfaltarea drumurilor
comunale s-a executat pe o lungim e de 2,821 km., de aici fdcand parte urmdtoarele stritzi:
Dobrila I-l800m.l.,Micqunelelor-298 m.l. ,Lalelelor-329 m.ll.,EternitAfi(sat Blinzi)-400m.1.
De asemeni am urmdritrea\zarrea celor 2416 m.p trotuare. de pe raza sat Corod, a celor 925
m.p.trotuare gi 450 m.l. garrfuri betonate de pe raza satului CdrapceEti. Menlionez dp
asemeni faptul cd au fost montate un numdr de 28 tuburi cu stdvilare pe cursul pArdului
Corozel in zonapodurilor qi punfilor, tot pe cursul pArAului s-au efectuat int[rirea malurilor
cu fascine pe o lungime de 280 m.l. lucrare executatd de Apele Romdne.
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