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Dragi Victorieni,

În urmă cu un an, pe 23 octombrie 2020, am depus jurământul și mi-am
preluat oficial mandatul de Primar al orașului Victoria, mandat pe care voi,
locuitorii acestui minunat oraș, mi l-ați încredințat prin vot.

Am spus atunci că pornim pe drumul schimbării și modernizării orașului
nostru, pentru a face din el un oraş în care comunitatea să aibă locul central și
în care victorienii plecați să își dorească să revină și să trăiască alături de
familiile lor.

Știam că nu va fi ușor dar că, împreună, printr-o strânsă comunicare și
colaborare dintre administrația locală și cetățeni, vom reuși să găsim atât
soluțiile, cât și modalitățile prin care să le punem în practică.

Astăzi pot spune că sunt mândră de ceea ce am reușit să facem împreună în
acest prim an de mandat. Toate victoriile din acest an vi se datorează.

Vă mulțumesc tuturor pentru implicare!
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ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
MODERNĂ, EFICIENTĂ ŞI
DESCHISĂ CĂTRE
CETĂŢENI
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Eficienţă
Am construit un plan în mai multe etape prin care am îmbunătățit organizarea
internă a primăriei. Am stabilit proceduri și fluxuri interne. Avem ședințe
recurente cu tot personalul Primăriei și întâlniri de lucru pe domenii. Am
stabilit un program de lucru pentru consilierii locali.

Am solicitat și analizat rapoartele de activitate pentru posturile contractuale și
am actualizat fișele de post.

Am verificat activitatea recentă a primăriei pentru a vedea dacă sunt nereguli.
Am verificat dosare de achiziții, autorizații de construire.

Am făcut o analiză a situației societăților din subordinea Primăriei:

● Clubul Sportiv Chimia Oraș Victoria
● Casa de Cultură
● S.C. Ecosistem S.R.L. (spații verzi)
● S.C. Parc Industrial S.R.L.

Am avut mai multe ședințe de lucru cu avocații pentru litigiul dintre UAT
Victoria și UAT Ucea privind limita administrativă dintre cele două UAT-uri. În
acest moment, așteptăm hotărârea instanței de judecată.

Am facut inventarierea, igienizarea și repartiția locuințelor aflate în
proprietatea Orașului Victoria și am actualizat baza de date a chiriașilor.

Am efectuat verificarea clădirilor și spațiilor aflate într-o stare de degradare
avansată, am aplicat amenzi și am mărit impozitul cu până la 400%.
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Consultare
Am organizat dezbateri publice, în format fizic și on-line, referitoare la
strategia de dezvoltare a Orașului Victoria, pentru a înțelege ce anume își
doresc victorienii de la orașul lor și cum văd ei orașul dezvoltându-se în anii
următori.

Am avut întâlniri cu Poliția, cu directorii de școli, cu agenții economici, pentru a
înțelege nevoile și problemele cu care se confruntă și a găsi soluții.

Transparenţă
Am implementat transmiterea în direct a ședințelor de Consiliu Local, astfel
încât cetățenii să poată urmări ședințele, să cunoască modul în care aleșii
locali își îndeplinesc obligațiile și le reprezintă interesele.

Am transparentizat contractele încheiate de Primărie. Toate detaliile sunt
făcute publice pe pagina de FB a Primăriei Victoria, iar în curând vom începe
să le publicăm și pe site-ul Primăriei.

Digitalizare
Am reuşit informatizarea registraturii și a fluxului de documente din cadrul
Primăriei.

Am implementat sistemul de plăți on-line prin ghiseul.ro.
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Reducerea cheltuielilor și finanțare
nerambursabilă
Am redus considerabil multe dintre cheltuielile administrației locale:

● organizarea alegerilor parlamentare din decembrie 2020 și a
transportului electoral a fost de 7 ori mai ieftină decât la alegerile locale

● am făcut o economie de 70% la combustibilul mașinilor Primăriei
● am redus costurile pentru focul de artificii de revelion la 7000 de RON,

acesta fiind cel mai ieftin contract plătit de Primărie până în prezent
● am asigurat decorul festiv pentru sărbătorile de iarnă cu elemente de

decor realizate manual în mare parte de angajații Primăriei și voluntari

Am avut întâlniri și discuții cu departamentul de finanțări nerambursabile din
Primărie, precum și cu consultanți externi, cu privire la axele de finanțare care
se deschid în anii următori. Suntem în etapa pregatirii documentelor pentru
depunerea proiectelor, a elaborării studiilor de fezabilitate și proiectelor
tehnice, a identificării soluțiilor legale pentru terenurile pe care vrem să
construim. Printre proiectele pentru care ne-am propus să obținem finanțare
nerambursabilă se numără:

● construirea unei creșe
● reabilitarea stației de epurare
● reabilitarea sistemului de canalizare
● construirea unui patinoar și a unui bazin de înot
● eficientizarea energetică a spitalului și

dotarea acestuia cu echipamente pe
partea de ambulatoriu
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Activități de zi cu zi
Am citit și semnat sute de documente.

Am avut bucuria de a oficia zeci de căsătorii.

Am avut audiențe cu cetățenii, pentru care am alocat în medie 6-7 ore pe
săptămână. Am rezolvat problemele discutate în audiențe în proporție de 90%.

Am muncit cot la cot cu colegii din primărie și cu cetățenii orașului în absolut
toate proiectele pe care le-am desfășurat.
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SĂNĂTATE
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Spitalul Orășenesc Victoria
Am redeschis pentru cetățeni Spitalul
Orășenesc Victoria, la zece ani de la
închiderea lui prin Hotărâre de Guvern.

În acest proiect, care reprezintă o reușită
fără precedent în țara noastră, s-au implicat
locuitorii orașului, români din Diaspora, antreprenori,
profesioniști din domeniul medical și politicieni din toate partidele.

Finanțarea acestui proiect s-a făcut exclusiv din donații și din bugetul local,
fără niciun leu de la Guvern. Împreună am reușit să strângem 90.000 de euro
din donații, iar de la bugetul local s-au alocat 152.000 euro.

Spitalul Orășenesc Victoria va deservi aproximativ 20.000 de oameni din oraș
și din împrejurimi.

Mai avem de făcut câteva demersuri pentru a încheia contractele cu Casa de
Sănătate, apoi îl vom putea deschide efectiv pentru internări.

Medic diabetolog
În colaborare cu RMN Diagnostica, am reușit să aducem în oraș un medic
diabetolog ce oferă consultații în cadrul unui contract cu CAS.

Sediu Ambulanță
Am amenajat un sediu nou și modern
pentru Ambulanță la parterul policlinicii.
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ŞCOLI, GRĂDINIŢE,
CREŞE
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Eficientizare energetică Grădinița de pe Mihai
Eminescu
În luna iunie 2021, am semnat contractul pentru lucrările de eficientizare
energetică a grădiniței din strada Mihai Eminescu, cu o durată de execuție de 7
luni de la începerea lucrărilor. Valoarea totală a contractului este de
986.707,30 lei, iar termenul de finalizare este mai 2022.

Eficientizare energetică corp L Liceul Teoretic
I.C. Drăgușanu
În luna aprilie 2021, am semnat contractul pentru executarea proiectului
tehnic și execuția lucrărilor de eficientizare energetică a corpului L al Liceului
Teoretic I.C. Drăgușanu. Proiectul tehnic este deja recepționat, iar termenul
pentru finalizarea lucrărilor este ianuarie 2023. Valoarea totală a contractului
este de 1.917.718,83 lei.

Reabilitare Colegiu Tehnic Dr. Al. Bărbat
În vederea obținerii unei finanțări prin Programul Eficiență Energetică în Clădiri
Publice, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, am comandat
auditul energetic al Colegiului Tehnic Dr. Al. Bărbat. Auditul a fost recepționat
în luna iulie a acestui an. În momentul de față, se realizează documentația de
atribuire în vederea achiziționării serviciilor de realizare a Documentației de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul Reabilitare
Colegiu Tehnic Dr. Al. Bărbat.
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Reabilitare corp școala generală aparținând
Liceului Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria
În martie 2021 am semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea
corpurilor Școlii Generale aparținând Liceului Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria,
în valoare totală de 8.714.810,25 lei. În momentul de față se lucrează la
achiziția serviciilor de proiectare tehnică de specialitate (Proiect Tehnic și
Detalii de Execuție) și de asistență tehnică din partea proiectantului.

Tablete pentru liceeni
În mai 2021 am semnat contractul de asociere cu VODAFONE ROMÂNIA S.A.,
pentru furnizarea de tablete pentru elevi în valoare totală de 509.766,18 lei. În
luna august, 111 tablete au fost distribuite elevilor Colegiului Tehnic Dr. Al.
Bărbat, iar în septembrie, 610 tablete au fost distribuite elevilor Liceului
Teoretic I.C.Drăgușanu.

Proiect creșă
Am început pregătirea documentației de atribuire în vederea achiziționării
serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate. Totodată, lucrăm la
documentația necesară obținerii de fonduri nerambursabile pentru acest
proiect.
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MEDIU
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Gestionare deșeuri și colectare selectivă

Am semnat contractul pentru închiderea
depozitului de deșeuri Victoria și am
demarat lucrările. Termenul oficial de
finalizare este august 2022.

Am implementat sistemul de colectare selectivă la nivelul
întregului oraș. Am dotat punctele de colectare cu
containere speciale pentru colectarea separată a
următoarelor categorii de deșeuri: hârtie/carton,
sticlă, plastic/metal, compost/biodeșeuri,
menajer/rezidual. Am desfășurat campanii
de informare, încurajare și conștientizare a
cetățenilor cu privire la colectarea selectivă.
În paralel, desfășurăm periodic campanii de
colectare a deșeurilor electrice și electronice.

Am reușit degajarea a peste 2000 tone deșeuri de pe platforma de sortare din
cadrul stației de transfer.

Am găzduit și coordonat proiectele „Mănușa de aur – Marea curățenie”, inițiat
de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional Pentru
Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului "Ţara Făgăraşului", și „Let’s Do It
Romania”.
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Parcuri și spații verzi
Am reamenajat spațiile verzi și parcurile din oraș, le-am dotat cu ghivece din
lemn, am tăiat arborii compromiși, am reparat și vopsit mobilierul urban.

Am dat o nouă viață parcului din centrul  orașului. Am eliminat plantele și
rădăcinile putrezite și compromise arborii uscați, am adus plante și flori noi,
am înlocuit ghivecele cu unele noi din lemn, am montat bănci noi și coșuri de
gunoi.

Am redat comunității spațiul din apropierea Primăriei, pe care l-am igienizat și
l-am amenajat pentru a servi drept parc de căsătorii.

Cu ajutorul voluntarilor și al oamenilor inimoși, am făcut curățenie în cimitir,
am făcut reparațiile necesare și am înlocuit porțile acestuia cu unele noi.

Am inaugurat Parcul Prieteniei Româno-Georgiene împreună cu ambasadorul
Georgiei.
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SERVICII PUBLICE
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Curățenie și deszăpezire
Am achiziționat utilajele și echipamentele necesare pentru activitatea de
curățenie și întreținere: motocositoare, mașină de tuns gazonul, măturător
stradal, lamă de deszăpezire, utilaj de împrăștiere a materialelor
antiderapante. Am făcut demersuri pentru achiziționarea unui ATV dotat cu
lamă de deszăpezire, remorcă, utilaj de împrăștiere a materialelor
antiderapante în special pentru trotuare.

Iluminat și supraveghere
În mod constant am efectuat lucrări pentru îmbunătățirea sistemului de
iluminat public, am făcut reparații sau înlocuiri acolo unde a fost necesar, am
făcut verificări pe teren.

Am repus în funcțiune camerele de supraveghere.

Apă, canalizare, drumuri
Pregătim documentația pentru atribuirea execuției lucrărilor necesare în
cartierul de locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și
str. Grigore Moisil: rețeaua de apă, rețeaua de canalizare și execuția străzilor și
aleilor pietonale.

Se pregătește documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de
elaborare D.A.L.I. pentru reabilitare, modernizare și extindere rețele canalizare
și stație de epurare oraș Victoria.

Se pregătește documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de
elaborare D.A.L.I. pentru drum acces str. Moldoveanu – str. Victoriei.
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COMUNITATE
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Sport
Pregătim documentația pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru
construirea și amenajarea unui bazin de înot didactic și a unui patinoar în
orașul Victoria, din fonduri nerambursabile.

Evenimente
Am organizat ziua de 1 Iunie, cu concursuri și activități pentru copii, cu sute de
premii, precum și Zilele Orașului Victoria, cu activități, concursuri, ateliere de
lucru pentru copii.

Social
Am asigurat pachete de Crăciun pentru un număr de 762 de copii.

Am încheiat un parteneriat cu Asociația Liebe Im Karton, prin care au fost
distribuite gratuit 200 de pachete pentru copii.
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Dragi Victorieni,

Eforturile noastre, ale tuturor celor care consideră orașul Victoria acasă, ale
celor mândri că sunt victorieni, indiferent de locul în care se află, încep să se
vadă, să se materializeze prin acțiuni cu impact la nivelul comunității în care
trăim.

Sunt pași mici, făcuți cu eforturi imense, cu emoție. Sunt pași susținuți în
permanență de dumneavoastră prin implicarea de care ați dat dovadă. Sunt
dovezi ale spiritului civic, ale încrederii în noi, în victorieni, ale speranței că se
poate să trăim într-un colț de Rai pe care îl merităm din plin.

Dragi Victorieni, mai sunt multe de realizat! Nu ne oprim, pentru că am deschis
calea spre viitorul pe care ni-l dorim și pe care îl vom obține prin susținere și
muncă!

Primarul vostru,

Camelia Bertea
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