PRIMARIA COMUNEI SCINTEIA
JUDETUL IASI

RAPORT
privind situatia economico-sociala a comunei Scinteia
in anul 2009
In baza prevederilor Legii administratiei publice locale, nr. 215/2001
republicata, precum si a celorlalte acte nomative in vigoare, activitatea
administratiei publice locale a vizat cresterea permenenta a calitatii muncii
urmarind instituirea unor modalitati de lucru in deplina concordanta cu legislatia si
eficienta.
Comuna Scinteia a avut in anul 2009 un buget initial in suma de 4501900 lei
si un buget definitiv la sfarsit de an in suma de 4625930 lei. Exercitiul bugetar la
sfarsitul anului se prezinta astfel:
-venituri totale

4247522 lei

-cheltuieli

3982390 lei

-excedent

265132 lei, care se regaseste in fondul de rulment.

Veniturile bugetului local s-au incasat in proportie de 100%, diferenta intre
planul pe 2009 la sfarsit de an si veniturile totale – o reprezinta subventiile pentru
incalzirea locuintelor precum si alte subventii care nu au mai fost alocate.
Referitor la activitatea de impozite si taxe locale
Din 1792 pozitii de rol s-au lichidat un nr de 1221 pozitii iar un nr de 571 sunt cu
ramasite. Intampinam probleme la incasarea debitelor la cei care nu locuiesc in
comuna, insa detin bunuri pe raza comunei Scinteia, in special terenuri. De
asemenea se inregistreaza cu ramasite si cei cu amenzi.
Compartimentul impozite si taxe locale au urmatoarele obligatii
-operarea in baza de date a impozitelor si taxelor locale conform HCL si a
declararatiilor depuse de contribuabili;
-verificarea si controlul datelor inscrise in declaratii, in conformitate cu
actele contabile anexate;
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-identificarea persoanelor fizice si juridice care poseda bunuri supuse
impozitarii dar nedeclarate si intreprinderea de actiuni pentru intrarea acestora in
legalitate;
-incasarea sumelor datorate de contribuabili pf si pj, calcularea si incasarea
majorarilor pentru platile efectuate dupa expirarea termenelor legale de plata;
-urmarirea permenenta a situatiei sumelor restante si luarea masurilor legale
in functie de situatie.
Pasunatul
Pasunatul efectivelor de animale in 2009 s-a realizat dupa programul aprobat
prin HCL. A fost un an cu perioade predominant secetoase, in special in prima
jumatate a anului, cand din lipsa de precipitatii, in satele Scinteia, Borosesti si
Tufestii de Sus ne-am confruntat cu probleme privind asigurarea apei pentru
animale. Deoarece incarcatura de animale pe hectar de pasune este mica nu au fost
probleme in ceea ce priveste asigurarea cantitatii de iarba la pasunat si nici cu
asigurarea furajelor pe timp de iarna. In ultimii ani s-a extins mult cultura lucernei,
care este un furaj valoros in hrana animalelor, putand fi folosit pe timp de iarna dar
si in timpul verii.
In 2009 pasunea comunei nu a fost fertilizata deoarece firma cu care am
incheiat contract si careia i s-au achitat suma de 39990 lei pentru cantitatea de 25
tone ingrasaminte chimice ( azotat de amoniu ) nu a onorat contractul. Dupa mai
multe somatii am dat firma in judecata, hotararea judecatoreasca este in favoarea
noastra insa nu este inca definitiva. In urmatoarele 4-5 saptamani vom avea solutia
definitiva care va putea fi pusa in aplicare.
Cheltuieli efectuate pentru pasune:
-construirea a 6 fantani din piatra de cariera avand adancimea medie de cca
2m, in satele Tufestii de Sus – 2, Bodesti – 2, Borosesti -2. Vom construi si in
2010 astfel de fantani pentru ca apoi sa montam acele adapatori confectionate din
tabla si pe care le avem pregatite.
-s-au executat cu buldoexcavatorul acumulari de apa pentru adaparea
animalelor;
- s-a curatat pasunea de spini din satul Ciocarlesti;
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- s-a procurat diferite materiale ( vopsea, electrozi, panze de fai ) pentru
confectionarea si grunduirea ulucelor ( adapatori ).
Piata Scinteia
Incasarile in piata s-au cifrat in anul ce a trecut in suma de 16341 lei.
Cheltuielile au fost de 21436 lei, diferenta fiind din soldul ramas din 2008. S-au
cheltuit sume pentru:
-Studiul de fezabilitate privind modernizarea pietei Scinteia, depus pe
masura 322 impreuna cu celelalte componente;
-ridicare Topo;
-studiul Geo;
-completari de piatra precum si nivelarea cu autogrederul inperimetrul pietei;
-construirea unui gard de plasa in lungul trotuarului in locul celui de sarma
ghimpata.
In urma controalelor care au avut loc in piata Scinteia de catre DSV Iasi au
fost sanctionati cu amenda 3 cetateni care au incercat sa valorifice porci in incinta
pietei, stiindu-se ca este interzisa vanzarea porcilor in piete si oboare.
Paza in comuna Scinteia
Paza s-a realizat conform planului de paza existent in concordanta cu Legea
333/2003 privind paza obiectivelor si a cetatenilor.
Incepand cu data de 21. apr.2009 serviciul de paza in sate este asigurat de
persoane angajate de CL si platite cu subventii primite de la AJOFM in cuantum de
500 lei pentru fiecare angajat. Pentru reintregirea sumei de 600 lei ce reprezinta
salariul minim pe economie, primaria completeaza cu 100 lei cuantumul fiecarui
angajat la care se adauga cotele datorate de angajator la bugetul de stat. S-a
constatat ca aceasta forma de paza este mai eficienta decat paza prin rotatie
efectuata de cetatenii comunei. In satele Ciocirlesti, Rediu si Bodesti eficienta
pazei se simte prin diminuarea furturilor dar si a altor abateri savarsite , in general,
de tineri.

Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
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In 2009 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a participat cu
autospeciala din dotare la stingerea a 8 incendii din care 5 au avut loc in Satul
Tufestii de Sus la furajele folosite pentru hrana animalelor in timpul iernii si care
au fost depozitate in propriile curti. Este vorba de familiile Huma Vasile si Huma
Iliuta (incendiile au avut loc in aceeasi seara), Rotaru Iulian, Rotaru Vasile si
Alexa Robert. La 3 din cele 5 incendii a intervenit si ISU Iasi. Toate incendiile din
satul Tufestii de Sus au fost provocate de o mana criminala, probabil de aceeasi
persoana. De asemenea, in perioada secetoasa din vara au mai avut loc 3 incendii
la iarba uscata si la miristi de paioase. In luna decembrie 2009 a izbucnit un
incendiu la familia Dulgheru Maria din satul Ciocarlesti, unde a ars in totalitate
casa de locuit. Nu s-au inregistrat victime nici raniti la nici unul din cele 9 incendii.
Conform Ordinului MAI nr.160/2007, privind planificarea, oraganizarea si
desfasurarea activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de SVSU in
2009 s-a efectuat un numar de 59 controale la gospodariile populatiei, 43 controale
la agentii economici, precum si la toate institutiile publice din comuna Scinteia.
Gospodarirea localitatii
In 2009 s-a avut in vedere o serie de lucrari de gospodarire, unele lucrari au
fost incepute si finalizate altele au fost lucrari in continuare.
-O lucrare importanta de gospodarire a fost reconstruirea trotuarelor
existente precum si realizarea altor segmente de trotuar. Prin turnarea unei camasi
de beton in grosime de 7-12 cm peste trotuarele distruse de intemperii s-au refacut
cca 700 m.l de trotuar, iar cca 300 m.l s-a construit nou ( portiunea Petrica
Mironeanu - ulita bloc si portiunea camin – podul morii ).
-De asemenea s-a intretinut unele segmente de drum cu piatra de rau.
Cele mai importante sunt drumul Scinteia- noua - Lunca-Rates, drumul din spatele
dispensarului uman (SMA – Valica Chelaru). In Borosesti pe segmentele spre
Lavric si Duduta.
In general, in toate locurile unde a fost nevoie de 2-3 masini de piatra s-a
transportat si imprastiat pe acele portiuni.
-Construirea podului de la Costica Raducanu ( Lunca-Rates ) peste paraul
Rebricea. Acest pod este construit din 2 tuburi de 1200 mm nefiind finalizat ( nu
are capetele turnate ) dar se poate circula fara probleme.
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Alte lucrari
-inchiderea depozitelor de gunoi in toate satele comunei, prin acoperirea cu
un strat de pamant si reintrarea terenului in circuitul agricol;
-reasezarea stratului de piatra precum si refacerea rigolelor de scurgere pe
toate drumurile din comuna, cu autagrederul;
-amenajarea malului drept a paraului Rebricea ( langa podul morii ) in
vederea construirii unei statii maxi-taxi;
-intretinerea iluminatului public in toate satele componente prin inlocuirea
lampilor arse, revizii la punctele de aprindere, inlocuire contactori si ceasuri
programatoare;
-achizitionarea unui tractor cu remorca necesar pentru transport materiale
constructii, deseuri menajere, pamant, ingrasaminte chimice precum si vidanjatrea
grupurilor sanitare la institutiile publice si la cetatenii care solicita vidanjarea.
Infrastructura scolara
Scoala din satul Ciocirlesti a beneficiat in anul 2009 de alocarea sumei de 50
mii lei din fondul de rulment al bugetului local reusind in acest fel ca anul scolar
2009-2010 sa inceapa in scoala noua. Desigur ca mai sunt de rezolvat o serie de
probleme la aceasta scoala cum ar fi, punerea in functiune a grupului sanitar,
finisarea peretilor exteriori, imprejmuirea curtii cu gard, turnarea unor trotuare in
jurul scolii. Important este ca s-a reusit finisarea interioarelor ( Sali de clasa,
cancelarie, hol, magazie ), iar copiii nu mai sunt nevoiti sa-si desfasoare activitatea
in alte locuri decat cele destinate acestui scop.
De asemenea scoala Rediu a intrat in RK in vara anului 2009. Aici au fost
schimbate plafoanele si acoperisul, geamurile, usile. Peretii au fost consolidati prin
camasuirea cu plasa sudata atat pe interior cat si pe exterior. Pentru stabilitatea
peretilor s-au turnat 8 stalpi de rezistenta care au fost prinsi intr-o centura de beton.
Intr-un timp scurt s-a reusit si finisajele interioare astfel incat copiii au inceput
cursurile din toamna intr-o scoala modernizata. In, primavara acestui an lucrarile
vor fi continuate la sala mare, destinata invatamantului prescolar, se vor realiza
finisajele exterioare si imprejmuirea curtii cu gard.
Biblioteca comunala Emil Condurachi
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Biblioteca comunala Emil Condurachi a desfasurat in anul 2009 o activitate
diversificata cum ar fi:
-imprumut de carte de la biblioteca la domiciliu;
-informatii cu caracter comunitar;
-referinte bibliografice;
-cursuri de instruire in folosirea calculatorului;
-activitati culturale;
-parteneriate cu fundatii non-profit ( World Visionn ,Asociatia Antidrog ).
De asemenea s-au inregistrat cresteri la toti indicatorii, aceasta reflectanduse in situatiile zilnice, lunare si trimestriale intocmite.
Reflectata in cifre, activitatea bibliotecii arata astfel: in anul care s-a incheiat
s-au inscris un numar de 366 utilizatori noi, numarul total al acestora ajungand la
1565 iar numarul utilizatorilor activi a fost 853 structurati astfel :
-intelectuali

-41;

-tehnicieni-maistri

-5;

-functionari

-14;

-muncitori

-92;

- elevi

-539;

-studenti

-37;

-pensionari

-27;

-agricultori

-62;

-casnice

-9.

Numarul de vizite a fost 8918 iar documentele difuzate 13727 din care
10191 au fost documente studiate la biblioteca. O mare parte a acestora reprezinta
documentele pe suport electronic.
Asistenta sociala
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Compartimentul de Asistenta Sociala desfasoara activitate de protectie
sociala la nivelul intregii comune, oferind servicii de consiliere a familiilor si
grupurilor vulnerabile avand responsabilitatea crearii, mentinerii si dezvoltarii
acestor servicii, tinand cont de nevoile sociale identificate cu scopul prioritar de
sustinere a functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata familial si
comunitar.
Strategia compartimentului de asistenta sociala prevede ca obiective
prioritare:
-reorganizarea sistemului de protectie sociala existent la nivel local, tocmai
pentru a include toate categoriile de beneficiari, respectiv persoanele aflate in
situatii de risc, dependente de serviciul social
-persoane abuzate emotional si fizic, copii si tineri cu probleme de integrare.
Date statistice in cadrul compartimentului de Asistenta Sociala a comunei
Scinteia:
-copii proveniti din familii aflate in divort – 3
-tineri fara locuinta ( locuiesc si se gospodaresc impreuna cu parintii ) – 15%
din populatia comunei
-persoane de varsta a treia care locuiesc singure diagnosticate cu boli cronice
– 26 cazuri
-persoane singure si familii beneficiare de ajutor social – 59 cazuri
-dosare de alocatii complementare – 492 dosare ( de la aparitia legii )
-alocatie copil nou-nascut

-72 dosare

-acordare de trusou

– 76 cazuri

-indemnizatie pentru crestere copil – 34 cazuri
-ajutor pentru incalzirea locuintei in perioada noiembrie-martie – 1056
dosare.
In anul 2009, 14 august in urma accidentului feroviar produs pe raza
comunei Scinteia au decedat 14 persoane, din comuna Scinteia fiind 5 persoane.
Au ramas 5 copii cu un singur sustinator legal avand o situatie materiala si
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financiara grea. Toate familiile au fost sprijinite material si financiar de catre
diverse institutii, persoane fizice si juridice. Doua dintre aceste familii beneficiaza
de ajutor social. In memoria celor decedati Primaria Scinteia a ridicat un
monument care a fost sfintit in data de 14 dec 2009.
Compartimentul de Asistenta Sociala a fost acreditat pe o perioada de trei
ani iar in luna martie anul curent expira acreditarea urmand ca in urmatoarele 2
saptamani sa intocmim dosarul cu toate avizele pentru acreditare.
Activitate de stare civila
In cursul anului 2009 au fost intocmite un numar de 78 acte de stare civila
din care: 2 nasteri, 23 casatorii, 55 decese. Au fost eliberate un numar de 147
certificate de stare civila din care: certificate de nastere 45, certificate de casatorie
35, certificate de deces 69. Acte special intocmite din care: transcrieri nasteri 2,
transcrieri casatorii 1.
Activitatea Consiliului Local si a primarului : s-au emis 1997 de dispozitii si
86 HCL intr-un numar de 14 sedinte dintre care 2 extraordinare.
Evidenta persoanei
In cursul anului 2009 in cadrul SPCLEP s-au desfasurat urmatoarele
activitati:
I.

Activitati pe linie de evidenta a persoanei:

-Numar total acte de identitate eliberate 3092 ( carti de identitate 2968, carti
de identitate provizorie 124 ).
-Efectuarea de verificari persoanelor care au solicitat schimbarea actelor de
identitate ca urmare a schimbarii domiciliului 426.
-Punerea in legalitate a unui numar de 26 tineri pentru prima inregistrare.
-S-a desfasurat un numar de 4 actiuni cu camera mobila.
-S-a asigurat respectarea secretului de serviciu si securitatea documentelor
intocmite conform legislatiei privind protectia informatiilor clasificate.
II. Activitati pe linie informatica:
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-s-a asigurat evidenta speciala cu fisierele transmise BJABDEP Iasi, privind
urmaritii prin executarea aplicatiei ( UG )
-actualizarea bazei de date cu informatiile referitoare la persoanele care au
solicitat eliberarea unui act de identitate
-implementarea in baza de date a unui numar de 134 vize de resedinte
precum si a unui numar de 124 carti de identitate provizorie
-implementarea in baza de date a unui numar de 842 comunicari de nastere
precum si 274 acte de identitate a persoanelor decedate
III. Acivitati pe linie de management
Activitatea de eliberare a actelor de identitate desfasurata de serviciul local a
fost monitorizata in scopul identificarii cauzelor s-au conditiilor care pot favoriza
ori determina eliberarea actelor de identitate ca urmare a declinarii unei identitati
false, in scopul prevenirii acestor situatii.
S-a urmarit deservirea ireprosabila a cetatenilor dandu-se dovada de
solicitudine iar actele de identitate eliberate au fost corect intocmite
neinregistrandu-se reclamatii din partea cetatenilor.
Incepand cu data de 15 iunie 2009 Consiliul Local Tibanesti si-a infiintat
SPCLEP. Ca urmare comunele Tibana, Tansa, Dagata si Ipatele sunt arondate la
acest serviciu. In prezent populatia activa ramasa la SPCLEP Scinteia este de
21500.
Fondul funciar
In anul 2009 au fost intocmite un numar de 12 dosare privind acordarea de
despagubiri pentru persoanele validate pe anexa 39 la Legea 1/2000.
-s-au solutionat 90 cereri inregistrate la Legea 247/2005 si s-au inaintat la
Prefectura Iasi ( CJFF ) in vederea validarii sau invalidarii propunerilor facute de
catre Comisia Lcala de Fond Funciar
-s-a intocmit documentatia in 6 dosare in vederea modificarii titlului de
proprietate precum si a anexei de validare;
-au fost inregistrate 25 scrisori-sesizari care au fost solutionate
-la cererea cetatenilor au fost efectuate 10 remasuratori
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-a fost intocmita documentatia necesara in vederea eliberarii titlurilor de
proprietate pentru 19 persoane
-s-au intocmit diferite situatii la cererea Institutiei Prefectului cum ar fi
situatii centralizatoare privind modul de solutionare a cererilor la Legea 247/2005.
Situatia culturilor agricole in 2009
In anul agricol 2008-2009 pe teritoriul comunei au fost cultivate urmatoarele
culturi principale de catre Societatile agricole si gospodariile populatiei.
1.Cultura graului
-SC DAMIC PANIS SRL = 60 ha cu o productie totala de 87 tone
-SC AGRO VIMM RO INVEST SRL = 40 ha cu o productie de 112 tone,
avand o medie de 2810 kg/ha
-SC AGRICOLA DAIANA SRL = 35 ha cu o productie totala de 53 tone,
productie medie de 1500kg/ha
-SC AGROCOOP UNIREA SRL = 110ha cu o productie totala de 220 tone,
media 2000kg/ha
- gospodariile populatiei = 125 ha cu o productie totala de 156 tone, media
1250 kg/ha.
2.Cultura porumbului
-SC AGRO VIMM RO INVEST SRL = 6 ha cu o productie de 25 tone,
avand o medie de 4200 kg/ha;
-SC AGROCOOP UNIREA SRL = 65 ha cu o productie totala de 293 tone;
- gospodariile populatiei = 680 ha cu o productie totala de 2115 tone, media
3110 kg/ha.
3.Cultura rapitei
-SC DAMIC PANIS SRL = 10 ha cu o productie totala de 12 tone, media
1160 kg/ha;
-SC AGRICOLA DAIANA SRL = 35 ha cu o productie totala de 34tone,
productie medie de 985 kg/ha;
10

-SC AGROCOOP UNIREA SRL = 210 ha cu o productie totala de 231 tone,
media 1100 kg/ha;
- gospodariile populatiei = 22 ha cu o productie totala de 25 tone, media
1160 kg/ha.
4.Cultura de floarea-soarelui
-SC DAMIC PANIS SRL = 70 ha cu o productie totala de 86 tone, media
1230 kg/ha;
-SC AGRO VIMM RO INVEST SRL = 47 ha cu o productie de 57 tone,
avand o medie de 1220 kg/ha;
-SC AGRICOLA DAIANA SRL = 6 ha cu o productie totala de 7 tone,
productie medie de 1170 kg/ha;
-SC AGROCOOP UNIREA SRL = 69 ha cu o productie totala de 83 tone,
media 1200 kg/ha;
-SC ASOCIATIA CRESTINA DE PRESTARI SERVICII = 8 ha cu o
productie de 8 tone si o medie de 1000 kg/ha;
- gospodariile populatiei = 115 ha cu o productie totala de 128 tone, media
1110 kg/ha.
Anul agicol 2008-2009 a fost un an cu conditii nefavorabile pentru toate
culturile, deoarece s-au inregistrat perioade destul de lungi fara precipitatii iar
temperaturile inregistrate au depasit adesea 35-36 grade. Aceste fenomene au
influentat negativ productiile agricole.
In toamna anului 2009 s-au cultivat 410 ha cu grau, 85 ha orz, 307 ha
rapita. Aceste culturi au fost semanate de societati agricole . Gospodariile
particulare au insamantat o suprafata de 70 ha grau.
In momentul de fata starea de vegetatie la culturile de toamna este buna cu
toate ca au fost temperaturi scazute la sfarsitul lunii ianuarie 2010, nu au afectat
prea tare culturile.
Registrul agricol 2009
- Număr de poziţii înscrise în registrele agricole la data de 01.01.2009 :
1.439 din care:
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- sat Scînteia

- 507

- sat Boroseşti - 327
- sat Bodeşti

- 149

- sat Ciocîrleşti - 109
- sat Lunca Rateş -125
- sat Rediu

-94

- sat Tufeşti de Sus – 128
- străinaşi

- 56

- pesoane juridice – 32
- Populaţia totală este de 4.640 din care :
- sat Scînteia - 1.789 persoane
- sat Boroseşti – 1.017 persoane
- sat Bodeşti

- 445 persoane

- sat Ciocîrleşti - 424 persoane
- sat Lunca Rateş – 399 persoane
- sat Rediu

- 260 persoane

- sat Tufeşti de Sus – 306 persoane
-

Efective de animale la gospodăriile populaţiei la data de 01.01.2009

Bovine total 677, din care:
- vaci şi junici- 300
- tineret – 377
- Ovine – 2166, din care: oi matcă 1800
- Caprine – 77
- Porcine – 710
- Cabaline – 470
- Iepuri de casă – 200
- Păsări – 5127
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- Familii de albine – 700
Tractoare şi utilaje agricole :
Tractoare

Persoane fizice Persoane juridice
19
10

Pluguri pentru tractor

18

10

Cultivatoare

-

2

Grape

9

9

Semănători pentru păioase

4

3

Semănători pentru prăşitoare 6

4

Combine

2

3

Remorci pentru tractor

3

6

Căruţe

150

-

Autocamione

1

2

2009 il putem caracteriza ca un an fara rezultate spectaculoase, spun acest
lucru deoarece sumele primite de la bugetul de stat au fost destul de reduse. Pe
plan local nu au fost investitii mari. Culturile agricole au fost dijmuite de seceta din
prima jumatate a anului. Datorita crizei economice multi locuitori din comuna siau pierdut locurile de munca, unii dintre acestia au apelat la ajutor social.
Insa, cu toate acestea, salariatii Primariei si-au facut datoria, indeplinindu-si
sarcinile de serviciu cu responsabilitate. De aceea vreau sa-i felicit si sa le
multumesc pentru efortul depus. Tin sa va multumesc si d-voastra, doamnelor si
domnilor consileri pentru intelegere, colaborare si munca depusa in binele
comunitatii.
Data astazi,11.03.2010
PRIMAR,
Fanica SACALEANU
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ROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2010

I.Dezvolatre publica
1.Reabilitarea iluminatuluimpublic in comuna Scinteia;
2.Modernizarera pietei Scinteia prin construirea unui sediu administrativ,
utilitati, sectorizare, betonare.
II.Protectia mediului
1.Procurarea unui numar de 70-75 containere cu o capacitate de 1100 litri,
confectionate din tabla necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere;
2.Participarea cu suma de 17 mii euro la cofinantarea programului privind
poluarea cu nutrienti.
III.Protectie civila si paza contra incendiilor
1.Procurarea unui buldoexcavator second-hand
IV. Cultura
1.Continuarea lucrarilor la caminul cultural Bodesti;
2. Inceperea lucrarilor de reabilitare si extindere la caminul cultural Scinteia

V. Invatamant
1.Continuarea lucrarilor de reabilitare la Scoala cu cl I-VIII Bodesti;
2. Continuarea lucrarilor de RK la Scoala cu cl I-IV Rediu
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