PRIMĂRIA COMUNEI SCÎNTEIA
JUDEŢUL IAŞI

RAPORT
privind situaţia economico-socială a comunei Scînteia în
anul 2010
În baza prevederilor legii 215/2001 privind administraţia
publică locală, precum şi a celorlalte acte normative în vigoare,
activitatea administraţiei publice locale a vizat creşterea
permanentă a calităţii muncii, urmărind totodată instituirea unor
modalităţi de lucru în deplină concordanţă cu legislaţia şi eficienţa.
Comuna Scînteia a avut în anul 2010 un buget iniţial în sumă
de 5.183.900 lei şi un buget definitiv la sfârşit de an în sumă de
4.431.020 lei. Exerciţiul bugetar la sfârşitul anului se prezintă
astfel:
- venituri totale 4.126.283 lei
- cheltuieli totale 4.034.951 lei
- deficit/excedent 91.332 lei
Veniturile proprii s-au încasat în procent de 100% conform
planulu propus la început de an, adică în sumă de 316.758 lei.
Referitor la activitatea de impozite şi taxe locale
Din 1804 poziţii de rol s-au lichidat 1500, iar un număr de
304 poziţii sunt cu rămăşiţe. Întâmpinăm probleme la încasarea
debitelor la cei care nu locuiesc în comună, însă deţin bunuri pe
raza comunei Scînteia, în special terenuri. De asemeni, ne
înregistrăm cu rămăşiţe la persoane juridice (Agromec, fostul
depozit de cereale), precum şi la amenzi.
În anul ce a trecut, s-a trimis la răi platnici (p.f. şi p.j.) un
număr de 79 somaţii şi tot atâtea titluri executorii. Mai mult de
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jumătate din aceste somaţii s-au concretizat în plăţi parţiale sau
chiar plata în totalitate a sumelor datorate bugetului local.
Păşunatul
Păşunatul efectivelor de animale în 2010 s-a realizat după
programul aprobat prin H.C.L. Deoarece încărcătura de animale pe
ha de păşune este mică, nu au fost probleme în ceea ce priveşte
asigurarea cantităţii de iarbă la păşunat şi nici cu asigurarea
furajelor pentru iarnă. De asemeni, nu am întâmpinat greutăţi nici
cu asigurarea apei pentru animale, ţinând cont şi de faptul că s-au
construit fântâni acolo unde a fost cazul şi chiar s-au montat
adăpători în 2 sate.
În 2010, păşunea comunei a fost fertilizată cu o cantitate de
43.850 kg (877 saci) azotat de amoniu , repartizaţi astfel:
- satul Scînteia 240 de saci
- Boroseşti şi Lunca Rateş 337 de saci
- Bodeşti 120 de saci
- Tufeştii de Sus 120 de saci
- Ciocârleşti 60 de saci.
Îngrăşământul chimic a fost administrat, în cea mai mare
parte, mecanic (cu agregatul), în prezenţa unui delegat de la
primărie (primar, viceprimar). De asemeni, şi transportul până la
păşune s-a realizat în prezenţa delegatului primăriei. În anul 2010
s-a constituit la nivelul comunei Asociaţia Crescătorilor de
Animale din comuna Scînteia – cu personalitate juridică,
încheindu-se contract de concesionare pentru suprafaţa de 462 ha
de păşune, întreaga documentaţie s-a depus la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură pentru obţinerea subvenţiei. La data de
31 decembrie, la capitolul Păşuni, în contul primăriei era
înregistrată suma de 93.555 lei.
Piaţa Scînteia
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Încasările în piaţă s-au cifrat în anul ce a trecut în sumă de
18.234 lei. S-au efectuat următoarele lucrări:
- completări de piatră, precum şi nivelarea cu autogrederul
în perimetrul pieţei
- s-a completat aleea de intrare în piaţă (brutărie) cu asfalt
mărunţit, rezultat din frezarea drumului judeţean 248.
- construirea unei platforme betonate pe care s-au amplasat
3 containere de 1100 litri, pentru depozitarea deşeurilor
menajere.
La sfârşitul anului 2010 s-a depus la Direcţia SanitarVeterinară Iaşi, documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei din
punct de vedere sanitar-veterinar. La 31 decembrie, soldul la piaţă
era de aproximativ 30.000 lei.
Paza în comuna Scînteia
Paza s-a realizat conform planului aprobat prin H.C.L., în
concordanţă cu legea 333/2003, privind paza obiectivelor şi a
cetăţenilor. De la începutul anului şi până la sfârşitul lunii
octombrie 2010, serviciul de pază în sate a fost asigurat de
persoane angajate şi plătite cu subvenţii primite de la A.J.O.F.M.,
în cuantum de 500 de lei pentru fiecare angajat, diferenţa de 100 de
lei până la completarea sumei de 600 lei (reprezentând salariul
minim pe economie) plus cotele datorate de angajator la bugetul de
stat, au fost alocate de primărie. În anul care a trecut, furturile din
gospodării nu au avut amploarea anilor 2007-2008, dar nici nu
putem spune că nu au existat asemenea evenimente. Pe fondul
instabilităţii agenţilor de poliţie, în sensul deselor schimbări,
precum şi a plecărilor din iniţiativa lucrătorului (pentru apropiere
de domiciliu), nu se ajunge în câteva luni nici să cunoască
configuraţia comunei cu satele componente, de acest fapt profitând
cei care sunt înclinaţi spre a săvârşi fapte antisociale.
Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
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În anul 2010, ne-am înregistrat cu un singur incendiu, şi
anume la familia Stamate Conselia din satul Scînteia, unde în luna
noiembrie i-au ars furajele (care erau depozitate în curtea proprie).
Nu a fost necesară deplasarea autospecialelor de la I.J.S.U. Iaşi, cu
ajutorul autospecialei din dotare şi a cetăţenilor am reuşit să ţinem
focul sub control.
Tot în anul 2010 s-a reparat autospeciala din dotare (cămaşa
la un piston distrus), înscriindu-se în circulaţie fără a plăti taxa de
poluare.
Autospeciala a mai fost folosită şi la alte lucrări (transport
apă la şcoala Rediu, precum şi la căminul Scînteia, în timpul
lucrărilor, turnări de betoane la poduri, trotuare, borduri).
De asemeni, anul trecut s-a achiziţionat un motofierăstrău
(drujbă), precum şi un generator cu convertizor de sudură.
Conform ordinului M.A.I. nr 160/2007, privind planificarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a situaţiilor de
urgenţă prestate de S.V.S.U. În 2010 s-a efectuat un număr de 60
controale la gospodăriile populaţiei, 31 controale la agenţi
economici, precum şi la instituţiile publice din comuna Scînteia.
Conform planificării I.J.S.U., anul trecut viceprimarul (iunie)
şi apoi primarul (august) au fost planificaţi la cursuri privind
apărarea civilă, care s-au desfăşurat în municipiul Bacău.
Gospodărirea localităţii
În 2010 s-a avut în vedere continuarea unor lucrări începute
în anii din urmă, precum şi începerea unor lucrări noi. Cea mai
importantă lucrarea începută şi finalizată anul trecut a fost
reabilitarea iluminatului public în satele comunei. Astfel, s-au
montat lămpi economice de 35, respectiv 50 W, pe fiecare stâlp
existent. În total au fost montate peste 900 de lămpi. Prin această
investiţie, cetăţeanul se simte mai în siguranţă, mai aproape de
civilizaţie, redându-i încrederea de care are nevoie. De asemeni, sau montat peste 1000 m de cablu trifazat în zona Cârpa şi spre
Boroseşti, unde, datorită branşamentului subdimensionat,
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concomitent cu înmulţirea consumatorilor, tensiunea, scădea sub
180-190 volţi. În prezent, tensiunea este aproape de valorile
normale.
- construirea a 20 de puncte de colectare selectivă a
deşeurilor menajere. La fiecare punct de colectare au fost
amplasate câte 3 containere de metal, inscripţionate.
Astfel, cetăţeanul are posibilitatea să depoziteze selectiv
deşeurile menajere.
- construirea unui şopru pentru gararea utilajelor şi
depozitarea materialelor de construcţii, în curtea din
spatele bibliotecii comunale, cu o suprafaţă de peste 140
m.p.
- aşterneri de piatră pe principalele drumuri din comună,
precum şi reprofilări cu autogrederul.
- începerea lucrărilor de reaparaţii capitale la căminul din
satul Scînteia.
- continuarea lucrărilor la căminul de la Bodeşti
Alte lucrări de gospodărire
- turnarea a 280 m de trotuar pe tronsonul punte-gară
- amplasarea de coşuri pentru gunoi în toate satele (instituţii
publice şi agenţi economici)
- finalizarea lucrărilor la podul Răducanu (Lunca Rateş)
- turnarea unor capete de pod la podurile Rangu şi Atasiei
din satul Boroseşti
- construirea unui gard din scândură în lungul D.S. 322
primărie-gară.
În ultimii 3-4 ani s-au alocat constant sume de bani la toate
bisericile de rit ortodox din comuna Scînteia. Unele lucrări au fost
finalizate şi cu contribuţia enoriaşilor, altele (Lunca Rateş,
Bodeşti) sunt într-un stadiu al lucrării de 60-70%, iar Scînteia şi-a
procurat o parte din materiale în vederea construirii casei
parohiale. În funcţie de posibilităţi, vom lua în considerare
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alocarea în continuare a unor sume de bani pentru a se finaliza
aceste lucrări.

Infrastructura şcolară
- finalizarea lucrărilor la şcoala din satul Rediu. Consider că
s-a depus mult suflet şi cu bani puţini, s-au finalizat
lucrările într-un timp scurt, în acest moment fiind una din
cele mai frumoase şcoli.
- prin alocarea sumei de aproximativ 80.000 lei la
rectificarea din luna septembrie, s-au construit magazii de
lemne în satele Ciocîrleşti, Lunca Rateş, grădiniţa
Boroseşti şi grădiniţa Scînteia. De asemeni, s-au construit
5 fântâni la şcolile din comună, condiţie obligatorie pentru
obţinerea autorizaţiei sanitare.
- grădiniţa Scînteia a beneficiat de unele lucrări (izolaţie
termică, vopsitorii, turnarea unor trotuare în jurul clădirii).
- construirea gardului la şcoala Bodeşti (spre stradă şi în
partea de nord, spre proprietatea Vistiernicu).
- tot în 2010 s-a reuşit demolarea şcolii vechi din satul
Ciocîrleşti, care prezenta un real pericol pentru copii.
Lucrările vor continua în 2011, cu construirea gardului la
şcoala Ciocîrleşti, grădiniţa Scînteia – construri de grupuri sanitare,
magazii de lemne etc.
Biblioteca comunală „Emil Condurachi”
Biblioteca comunală Emil Condurachi a desfăşurat în anul
2010 activitate diversificată cum ar fi:
-imprumut de carte de la biblioteca la domiciliu;
-informatii cu caracter comunitar;
-referinte bibliografice;
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-cursuri de instruire in folosirea calculatorului;
-activitati culturale;
-parteneriate cu fundatii non-profit ( World Vision, Asociatia
Antidrog).
De asemenea s-au inregistrat cresteri la toti indicatorii,
aceasta reflectandu-se 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 91 utilizatori noi,
numarul total al acestora ajungand la 1599 iar numarul
utilizatorilor activi a fost 919. Majoritatea utilizatorilor sunt elevi
şi studenţi, dar s-a înregistrat o creştere a utilizatorilor din
categoriile: muncitori, casnice şi pensionari.
Numarul de vizite a fost 10.675, iar documentele difuzate
13.115 din care 10.628 au fost documente studiate la biblioteca. O
mare parte a acestora reprezinta documentele pe suport electronic.
Sunt şi unele probleme ce necesită o rezolvare imediată:
service-ul la calculatoare nu a fost efectuat niciodată de la
deschiderea centrului Internet, imprimanta nu mai funcţionează,
cele două perechi de căşti s-au defectat.
La sfârşitul anului 2010 s-a primit ca donaţie din parte IREX
Bucureşti un videoproiector şi un ecran de proiecţie, precum şi un
set de programe instructive pentru elevi - „Intuitex”.
Asistenţă socială
Compartimentul de Asistenţă Socială 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 asistenţă socială prevede ca
obiective prioritare:
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- reorganizarea sistemului de protecţie socială existent la
nivel local, tocmai pentru a include toate categoriile de beneficiari,
respectiv persoanele aflate in situaţii de risc, dependente de
serviciul social
- persoane abuzate emoţional si fizic, copii si tineri cu
probleme de integrare.
Date statistice în cadrul compartimentului de Asistenţă
Socială a comunei Scînteia:
- copii proveniţi din familii aflate in divorţ – 3
- tineri fără locuinţă (locuiesc si se gospodăresc împreună cu
părinţii ) – 25% din populaţia comunei
- persoane de vârsta a treia care locuiesc singure
diagnosticate cu boli cronice – 26 cazuri
- persoane singure si familii beneficiare de ajutor social – 45
cazuri
- dosare de alocaţii complementare – 374 dosare (de la
apariţia legii)
- alocaţie copil nou-nascut - 37 dosare
- acordare de trusou – 37 cazuri
- indemnizaţie pentru creştere copil – 14 cazuri
- ajutor pentru încălzirea locuintei în perioada noiembriemartie – 342 dosare
- ajutoare de urgenţă – 2 cu suma de 900 lei
- ajutoare de înmormântare – 6 cu suma de 2000 lei
- consiliere şi sprijin moral – 37 cazuri
- persoane cu handicap – 144 cazuri din care asistenţi
personali pentru persoane cu handicap – 20
Parteneriate în mediul rural
Prin mobilizarea resurselor locale, prin parteneriate între
actorii recunoscuţi – Consiliul Local, primarul, şcoala, biserica,
poliţia – se soluţionează unele dintre problematicile amintite. În
prezent, colaborăm cu Centrul Zonal pentru persoanele aflate în
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dificultate situate în oraşul Hîrlău, judeţul Iaşi, care acordă
consiliere socială şi psihologică.
Activitate de stare civila
In cursul anului 2010 au fost intocmite un numar de 60 acte
de stare civila din care: 3 naşteri, 15 căsătorii, 42 decese. Au fost
eliberate un numar de 129 certificate de stare civila din care:
certificate de naştere 42, certificate de căsătorie 31, certificate de
deces 56. Menţiuni de stare civilă: primite 91, operate 181,
comunicate la Ex. I – 15 şi Ex. II – 166. Livrete de familie
eliberate: 16.
Activitatea Consiliului Local şi a primarului : s-au emis 772
de dispozitii si 51 H.C.L.
Evidenţa persoanei
În cursul anului 2010 in cadrul S.P.C.L.E.P. s-au desfăşurat
următoarele activitati:
I. Activitati pe linie de evidenta a persoanei:
- Numar total acte de identitate eliberate 2478.
- Efectuarea de verificari persoanelor care au solicitat
schimbarea actelor de identitate ca urmare a schimbarii
domiciliului 325.
- Punerea in legalitate a unui număr de 26 tineri pentru prima
înregistrare.
- S-a desfasurat un numar de 4 actiuni cu camera mobila.
- S-a asigurat respectarea secretului de serviciu si securitatea
documentelor întocmite 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 112 vize de
resedinte precum si a unui numar de 115 carti de identitate
provizorie
- implementarea in baza de date a unui numar de 715
comunicari de nastere precum si 174 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
sau 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.
Fondul funciar
In anul 2010:
s-a întocmit un număr de 9 documentaţii în vederea
eliberării titlului de proprietate
-

s-a realizat balanţa terenurilor pe categorii de folosinţă
la un număr de 5 tarlale

-

am înaintat 14 dosare înregistrate la legea 247/2005
spre verficare şi validare
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-

s-au întocmit 5 documentaţii spre rectificarea titlurilor
de proprietate emise eronat

-

s-a soluţionat un număr de 23 scrisori – sesizări

-

s-au întocmit diferite situaţii solicitate de Prefcetura
Iaşi, O.C.P.I. şi A.D.S.

-

la cererea cetăţenilor s-a efectuat un număr de 15
măsurători.

Situatia culturilor agricole in 2010
In anul agricol 2009-2010 pe teritoriul comunei au fost
cultivate urmatoarele culturi principale de catre Societatile agricole
si gospodariile populatiei.
1.Cultura graului
- SC DAMIC PANIS SRL = 80 ha cu o productie medie de
3000 kg/ha
- SC AGRO VIMM RO INVEST SRL = 43 ha cu o
producţie medie de 3200 kg/ha
- SC AGRICOLA DAIANA SRL = 30 ha cu o productie
medie de 3000kg/ha
- SC AGROCOOP UNIREA SRL = 250 ha cu o productie
medie de 3500 kg/ha
- SC ASOCIATIA CRESTINA PRESTARI SERVICII = 6 ha
cu o productie medie de 3000 kg/ha.
- gospodariile populatiei = 130 ha cu o productie medie 2800
kg/ha.
2.Cultura porumbului
- SC AGROCOOP UNIREA SRL = 140 ha cu o productie
medie de 5000kg/ha
- SC AGRICOLA DAIANA SRL = 4 ha cu o productie
medie de 5000 kg/ha
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- gospodariile populatiei = 690 ha cu o productie medie de
4000 kg/ha.
3.Cultura rapitei
- SC AGRICOLA DAIANA SRL = 40 ha cu o productie
medie de 2100 kg/ha;
- SC AGROCOOP UNIREA SRL = 55 ha cu o productie
medie 2200 kg/ha;
- SC AGRO VIMM RO INVEST SRL = 25 ha cu o
producţie medie de 2200 kg/ha
4.Cultura de floarea-soarelui
- SC DAMIC PANIS SRL = 60 ha cu o productie medie
2000 kg/ha;
- SC AGRO VIMM RO INVEST SRL = 21 ha cu o
productie medie de 1800 kg/ha;
- SC AGRICOLA DAIANA SRL = 12 ha cu o productie
medie de 1800 kg/ha;
- SC AGROCOOP UNIREA SRL = 110 ha cu o productie
medie de 2000 kg/ha;
-SC ASOCIATIA CRESTINA DE PRESTARI SERVICII =
14 ha cu o productie medie de 1600 kg/ha;
- gospodariile populatiei = 165 ha cu o productie medie de
1600 kg/ha.
Anul agricol 2009-2010 a fost un an prielnic pentru
agricultură, obţinându-se producţii bune la toate culturile agricole.
Am beneficiat de precipitaţii îndestulătoare, iar culturile nu au avut
de suferit din cauza grindinei sau a altor fenomene meteo
periculoase.
In momentul de fata starea de vegetatie la culturile de toamna
este buna.
Registrul agricol 2010
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- Număr de poziţii înscrise în registrele agricole la data de
01.01.2010 : 1.584 din care:
- sat Scînteia
- 507
- sat Boroseşti - 327
- sat Bodeşti
- 149
- sat Ciocîrleşti - 100
- sat Lunca Rateş -125
- sat Rediu
-94
- sat Tufeşti de Sus – 128
- străinaşi
- 121
- pesoane juridice – 33
- 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
01.01.2010
Bovine total 603, din care:
- vaci şi junici- 280
- tineret – 323
- Ovine – 2.046, din care: oi matcă 1.500
- Caprine – 65
- Porcine –424
- Cabaline – 264
- Iepuri de casă – 156
- Păsări – 9.123
- Familii de albine – 598
Tractoare şi utilaje agricole :
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Persoane fizice
Tractoare
19
Pluguri pentru tractor
18
Cultivatoare
Grape
9
Semănători pentru păioase
4
Semănători pentru prăşitoare 6
Combine
2
Remorci pentru tractor
3
Căruţe
150
Autocamioane
2

Persoane juridice
10
10
2
9
3
4
3
6
3

Stimati consilieri, cu toate ca in anul 2010 am avut un buget
mai redus,cu multa chiverniseala a cheltuirii banilor, s-a reusit
realizarea unor lucrari importante pentru cetatenii comunei.
Chiar daca salariile celor care-si desfasoara activitatea in
primarie, au fost dijmuite la jumatate, s-a demonstrat inca odata
profesionalism si responsabilitate. De aceea ii felicit si le
multumesc pentru efortul depus. Va multumesc si dumneavoastra,
doamnelor si domnilor consilieri pentru intelegere si sprijin!
PRIMAR,
Fanica Sacaleanu

27.01.2011
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