REALIZARILE ULTIMILOR TREI ANI IN COMUNA MILCOIU
In timpul mandatului meu, prin demersurile pe care le-am făcut, prin proiecte
şi intervenţii, am reuşit să obţin câte ceva la fiecare rectificare de buget şi
printr-o bună gospodărire a acestora să fac in acesti 3 ani tot ce mi-am propus si
anume:

IN ANUL 2008 S-AU REALIZAT URMATOARELE:
-Reparatii pe drumul comunal 27, s-a facut contract cu firma specializata,am
pus piatra sparta, am nivelat drumul, am cilindrat, am facut santuri si rigole
-Reparatii drum comunal 26 s-a facut contract cu firma specializata,am pus
piatra sparta, am nivelat drumul, am cilindrat, am facut santuri si rigole.
- S-au facut reparatii si igenizari la Scoala cu Calsele I-VIII Milcoiu , s-a pus
parchet, lambriu pe hol, termopane , zugravit interior, exterior, s-a schimbat
fatada scolii, s-a montat cetrala, s-au montat clorifere, gard de imprejmuire a
scolii, s-au facut grupuri sanitare moderne , cu gresie, faianta si tot ce trebuie la
standarde europene in conformitate cu normele sanitare in vigoare.
- S-au facut reparatii si igenizari si la Scoala cu Calsele I-IV Tepsenari , s-a
pus parchet, lambriu pe hol, termopane , zugravit interior, exterior, s-a schimbat
fatada scolii, gard de imprejmuire a scolii, s-au facut grupuri sanitare la
standarde europene in conformitate cu normele sanitare in vigoare.
- S-a facut gradinita la Tepsenari in incinta scolii generale cu doua incaperi care
a fost dotata cu mobilier nou, modern, a fost pusa mocheta pe jos pentru ca cei
mici sa-si desfasoare activitatea didactica la standarde europene si o alta
incapere in care copii sa se joace.
-S-a facut Planul Urbanistic General al comunei Milcoiu, deoarece nu mai
exista un P.U.G in comuna si nu mai puteau fi emise autorizatii de construire, au
fost incluse mai multe zone de intravilan in satele Izbasesti, Ciutesti, deoarece
nu erau prinse si pentru a da posibilitatea sa se faca mai multe constructii in
comuna.Refecerea PUG a necesitat un efort financiar foarte mare necesitand
obtinerea a 18 avize si care au costat in jur de 800 milioane lei vechi.
- reabilitarea sediului primariei, prin zugravire atat interior cat si exterior, vopsit
asteriala, au fost montate burlane, au fost pusa gresie la intrare pe scari , montare
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de tamplarie P.V.C, montare de usa la intrare, montare de centrala telefonica,
sistem de alarma, dotarea cu calculatoare si imprimante, xerox .
-Am achizitionat 2 panori luminoase de intrare in localitate care au fost
montate la intrarea in comuna pe DN7 si celalalt la granita cu comuna Nicolae
Balcescu.
-Am mai achizitionat
2 panouri de instiintare a populatie pentru ca erau
necesare pentru afisarea diverselor anunturi .
- Am mai intocmit studiul de fezabilitate pentru proiectul ,, Modernizare
drumuri de interes local in comuna si pentru proiectul ,, Modernizare asfaltare
D.C 26”.
-Am pus un mare accent pe invatamantul din comuna, am participat la sedintele
de consiliu ale scolilor si am tinut legatura cu profesorii pe care i-am rugat sa-i
mediteze suplimentar pe elevii nostrii si datorita acestui fapt, in vara anului
2009, la examenul de capacitate absolvenţii claselor a VIII-a de la Scoala
Milcoiu, datorită rezultatelor foarte bune obţinute, au fost admisi la colegiile şi
liceele cu renume din judeţ: Colegiul Lahovari, Colegiul Mircea cel Bătrân,
Colegiul Economic.

Am interzis ca microbuzul scolii Nicolae Balcescu sa mai vina si sa ne ia elevii
din comuna si am stopat astfel migrarea elevilor catre scoala din comuna
invecinata.
Am demonstrat tuturor parintilor ca si la scoala Milcoiu se invata carte si avem
profesori buni care se implica in activitatea didactica cu profesionalism.

PRIMAR
MUSAT DANIEL
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IN ANUL 2009 S-AU REALIZAT URMATOARELE
-Am realizat unul dintre cele mai importante proiecte pentru comuna si
anume ,,ASFALTARE DC 26 KM.0+000+3+000 MILCOIU –CazanestiCIUTESTI”
- Am realizat studiu de fezabilitate si proiectul tehnic pentru lucrarea
,, CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE IN COMUNA MILCOIU”
-Am realizat proiectul tehnic pentru pentru un pod in satul Ciutesti –Cazanesti
de 14 m Lungime, 5 m latime si 4 m inaltime.
-Am luat masuri urgente si s-au facut lucrari de reparatii la alunecarea de teren
din punctul ,,La Costache”, deoarece nu se mai putea circula pe acest drum si s-a
reusit sa se repare pentru a putea circula cu masini de capacitate mai mica.
-Am facut un dren pentru a scoate apa din subsolul primariei
-Am făcut reparatii pe drumurile din toata comuna, au fost astupate gropile, pus
macadam si piatra sparta, au fost largite drumurile acolo unde era posibil.
-Am achizitionat lemne pentru perioada rece atat pentru primarie cat si pentru
toate scolile din comuna.
- Am mai achizitionat si o masina de imprastiat sare, pentru perioada sezonului
rece .
-Am dezapezit toate drumurile si ulitele din comuna cu utilajele din dotare, am
imprastiat material antiderapant, sare şi nisip pe toate aceste drumuri.
-Am construit o troita si un monument al eroilor in centrul comunei .
-Am organizat o campanie de plantat tei si alti pomi pentru infrumusetarea
comunei Milcoiu
-Pentru buna desfasurare a alegerilor locale si pentru a veni in intampinarea
batrinilor si celorlati cetateni ai comunei s-au amenajat 3 sectii de votare in
satele Izbasesti, Ciutesti si la sediul primariei care au fost dotate cu mobilier
nou.
- Pentru perioada sarbatorilor de iarna s-au achizitionat si s-au montat in
comuna ghirlande, stelute luminoase si lampi.
3

-Am igenizat postul de politie prin zugravirea exteriorului cladirii.
-In perioadele cu temperaturi foarte scazute s-au dus lemne familiei Dicu din
satul Izbasesti care au 3 copii pentru a putea depasi cu bine acea perioada.
-Am construit cu forte proprii in incinta scolii o cladire cu 2 camere intr-o
incapere va functiona biblioteca scolii iar in cealalta incapere va functiona un
punct farmaceutic.
-in luna Decembrie am alocat bani din bugetul local si cu ajutorul unor sponsori
din comuna pentru a putea organiza Pomul de Craciun si avem satisfactia ca
am reusit sa facem un dar si o bucurie copiilor care frecventeaza cursurile
scolilor si gradinarilor din comuna Milcoiu.
-Tot cu forte proprii am amenajat un teren de fotbal in curtea scolii Milcoiu, pe
care l-am asfaltat si pe care elevii isi desfasoara in bune conditii ora de sport.
-Am montat sisteme de alarma la scoala generala cu clasele I-IV Tepsenari si la
scoala cu clasele I-VIII Milcoiu si la sediul primariei.
-Am asigurat necesarul de combustibili solizi pentru perioada sezonului rece
2009-2010.
-La scoala cu clasele I-VIII Milcoiu am construit cu forte proprii o magazie
pentru depozitarea combustibilului solid.
-Am organizat un balci de sarbatoarea ,, Buna Vestire” si de Sfintii imparati
,,Constantin si Elena”, deoarece in toate comunele existau astfel de evenimente
si cetatenii comunei noastre isi doreau si ei astfel de balciuri.
Ca o concluzie la cele prezentate mai sus s-a dovedit faptul că şi cu bani
puţini, atunci cînd este pricepere şi voinţă se pot face lucruri deosebite.

PRIMAR,
MUSAT DANIEL
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IN ANUL 2010 S-AU REALIZAT URMATOARELE



In anul 2010 s-a urmarit atingerea unor tinte si indeplinirea
unor obiective asemanatoare celorlalti doi ani ,respectiv:

-S-a realizat construirea unui ,,POD PE DC 26, KM 2+110 PESTE RAUL
SASCA, L=26,10 COM. MILCOIU, SAT CIUTESTI
-Decolmatarea piraului Comanca, a fost facut un canal pentru a devia apele de
pe drumuri
-A fost facut studiu de fezabilitate pentru proiectul ,,Modernizare drumuri de
interes local in comuna Milcoiu”, pe o portiune de 6,689 km , proiect depus pe
masura PNDRI, care a fost aprobat si dat spre finantare, respectiv:

-Str.Salcamilor, L1111,64m
-Str.Musatinilor,L4714,63m
-DC Tepsenari Cazanesti ,L=1058,12
-DC28,L=1047,31m
-Str.Vagani,L=623,39,
-A fost intocmit Proiectul tehnic si studiu geotehnic pentru proiectul
,,Consolidare strada Releului Km 0+340 ”, care a fost aprobat si dat spre
finantare.
-A fost depus si aprobat cel mai important proiect in cadrul programului privind
reabilitarea , modernizarea, asfaltarea drumurilor de interes local, alimentarea cu
apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate , care a fost aprobat cu un numar
de 64 puncte si a fost dat spe finantare .
-A fost intocmit Proiectul tehnic pentru lucrarea ,, Extindere retea de alimentare
cu apa pe o lungime de 3,7 Km”, in satul Tepsenari pe strada Salcamilor si
strada Musatinilor.
-Au fost achizitionate numere de case si indicatoare cu denumirile strazilor
din comuna Milcoiu si au fost montate in toata comuna.
-Pentru infrumusetarea comunei a fost achizitionat un gardulet si au fost
cumparate ghivece cu flori la monumentul eroilor de 60 m. Lungime si in fata
primariei de 24 m lungime.
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-A fost pictata si au fost terminate lucrarile la troita de langa monumentul
eroilor.
-A fost intocmit studiu de fezabilitate pentru modernizarea drumului forestier
din Poenelu.
-Spre biserica din satul Cazanesti a fost facut 1km drum care a fost largit,
pietruit, pus macadam si cilindrat cu utilaje specializate.
-Au fost facute masuratori topografice la toate izlazurile din comuna si au fost
trecute in domeniul public al comunei.
-In perioada sezonului de iarna au fost dezapezite toate drumurile si au fost date
cu sare si material antiderapant.
- In comuna exista un singur dispensar uman si am facut asa cum am promis
in satul Ciutesti un punct sanitar, pe care l-am dotat cu tot ce trebuie, dupa
normele sanitare in vigoare iar medical merge in fiecare zi de joi a saptaminii si
ii consulta pe bolnavi.
-De asemenea si in satul Izbasesti am facut un punct sanitar pe care l-am dotat
cu tot ce este necesar,conform normelor sanitare in vigoare si in fiecare zi de
marti a saptamanii medicul ii consulta pe bolnavi si le prescrie retete.
- La aceste puncte sanitare au fost create conditii optime pentru desfasurarea in
bune conditii a activitatii medicale.

-In satul Izbasesti a fost facuta cladire noua cu destinatia de gradinita, care a
fost dotata cu mobilier nou, cu grupuri sanitare moderne in incinta cladirii si
copii isi desfasoara orele in bune conditii, la standarde europene.
-am asigurat necesarul de combustibili solizi pentru perioada sezonului rece
2010-2011
- Ca si in anii precedenti in luna Decembrie am alocat din bugetul local bani si
cu ajutorul unor sponsori din comuna pentru a putea organiza Pomul de Craciun
pentru copiii care frecventeaza cursurile scolilor si gradinarilor din comuna
Milcoiu,pentru perioada sarbatorilor de iarna au fost achizitionate ghirlande
care au fost montate prin comuna precum si la sediul primariei.
PRIMAR,
MUSAT DANIEL
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IN ANUL 2011 S-AU REALIZAT URMATOARELE
-S-A ACHIZITIONAT UN BULDOEXCAVATOR PETRU NECESITATILE COMUNEI IN
URMA ORGANIZARII UNEI LICITATIEI.
-S-A ORGANIZAT LICITATIA SI S-AU INCEPUT LUCRARILE PENTRU
CONSTRUCTIA DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA MILCOIU, UNDE SE V-A
ASIGURA UN CENTRU DE PERMANENTA SI VA EXISTA TOT TIMPUL IN
COMUNA UN MEDIC DE GARDA.
-S-A AMENAJAT UN TEREN DE SPORT IN SATUL COMANCA
-S-A INFIINTAT O PLANTATIE SUPERINTENSIVA DE MAR IN SATUL CIUTESTI,
UNDE AU FOST NECESARE LUCRARI DE STRATIFICARE A TERENULUI,DE
FERTILIZARE, DE SPAT GROPI SI PLANTAT POMI , DE ASEMENEA A FOST
IMPREJMIT TERENUL.
-S-A INTOCMIT PROIECTUL PENTRU SCHIMBARE INVELITORI PENTRU SCOALA
CU CLASELE I-IV TEPSENARI SI SCOALA CU CLASELE V-VIII MILCOIU SI
PENTRU CONSTRUCTIA UNEI TROITE.
-AM FĂCUT CA SI IN ANII PRECEDENTI REPARATII PE DRUMURILE SI ULITELE
DIN TOATA COMUNA, AU FOST ASTUPATE GROPILE, PUS MACADAM SI PIATRA
SPARTA, AU FOST CILINDRATE CU UTILAJE SPECIALIZATE AU FOST LARGITE
DRUMURILE ACOLO UNDE ERA POSIBIL.
-AU FOST ACHIZITIONATE STATII DE AUTOBUZ MODERNE, PENTRU A VENI IN
SPRIJINUL CETATENILOR COMUNEI SI ELEVILOR CARE FAC NAVETA LA
SCOALA.
-A FOST REALIZATA STEMA COMUNEI MILCOU
-A FOST RELIZAT PROIECTUL TEHNIC PENTRU CONSTRUIREA UNUI CAMIN
CULTURAL IN COMUNA PENTRU A PUTEA DESFASURA IN BUNE CONDITII
ACTIVITATI CULTURALE, SEDINTE PUBLICE SI ALTE ACTIVITATI.ACEST
PROIECT A FOST DEPUS LA BUCURESTI SI ASTEPTAM FINANTAREA PENTRU A
PUTEA SA ORGANIZAM LICITATIA.
- IN ZILELE URMATOARE VOM ORGANIZA LICITATIA PENTRU EXECUTIA
LUCRARILOR DE MODERNIZARE ASFALTARE DC 27,
L= 1847,82 M IN COMUNA MILCOIU,JUD VALCEA, ORGANIZAREA DE SANTIER SI
EVENTUALELE LUCRARI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA : 2.107.378,35
-A FOST MODERNIZAT POSTUL DE POLITIE, PRIN ZUGRAVIREA INTERIORULUI,
A FOST PUS PARCHET ,GRESIE FAIANTA SI AU FOST MODERNIZATE
GRUPURILE SANITARE LA STANDARDE EUROPENE, INLOCUITE FERESTRELE
CU TAMPLARIE PVC, INLOCUITE USILE, A FOST TRASA APA CURENTA IN
INCINTA CLADIRII.
- A FOST CONCESIONAT SERVICIUL DE SALUBRIZARE, PENTRU A VENI IN
INTAMPINAREA CETATENILOR COMUNEI CARE AU INCHEIAT CONTRACTE SI
TRECE MASINA DE GUNOI SAPTAMANAL SI RIDICA GUNOIU PENTRU O SUMA
MODICA DE 5 LEI/PERS.
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