PRIMĂRIA COMUNEI SCÂNTEIA
JUDEŢUL IAŞI

RAPORT
privind starea economica, socială si de mediu a comunei
Scânteia în anul 2012
În baza prevederilor legii administratiei publice locale nr.
215/2001 republicata si a celorlalte acte normative în vigoare,
activitatea noastra a vizat cresterea permanenta a calitatii muncii si
a urmarit instituirea unor modalitati de lucru în deplina
concordanta cu legalitatea si cu eficienta.
ACTIVITATEA DE BUGET SI CONTABILITATE:
Consiliul local Scanteia in anul 2012 a avut un buget initial
in suma de 3.958.200 lei la partea de venituri si de 4.653.020 lei la
partea de cheltuieli, si un buget definitiv la sfarsit de an in suma de
3.860.420 lei la partea de venituri si de 4.555.240 lei la partea de
cheltuieli ,cu un deficit de 694.820 lei.Exercitiul bugetar la
sfarsitul anului se prezinta astfel : venituri totale 3.701.886
lei,cheltuieli totale 3.735.273 lei,
Veniturile bugetului local s-au incasat in proportie de 91%
,diferenta intre planul pe anul 2012 si incasarile din acest an sunt
constituite din subventiile pentru incalzirea locuintei si alte
subventii care nu au mai fost alocate.
În ceea ce priveste cheltuielile bugetului local în anul 2012,
Primaria Comunei Scânteia, în calitate de ordonator principal de
credite, a asigurat finantarea in continuare pentru Reabilitarea
Caminului Cultural din Satul Scânteia, a asigurat fondurile
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necesare pentru buna functionare a institutiilor subordonate
Cheltuielile in anul 2012 au fost de 3.735.273 lei repartizate astfel:
- 2.050.565 lei cheltuieli de personal ,
- 728.911 lei cheltuieli bunuri si servicii,
- 598.775 cheltuieli de capital,
- 143.866lei programul lapte si corn in scoli,
- 208.956 lei asistenta sociala,aici fiind incluse si ajutoarele
pentru incalzirea locuintei,indemnizatiile pentru persoanele cu
handicap grav si ajutoarele de urgenta.
S-au acordat ajutoare de urgenta, ajutoare pentru încalzirea
locuintei, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare si ajutoare pentru
incalzirea locuintei conform O.U.G. nr. 107/2006, în suma de
65.636 lei. Tot pe linie de asistenta sociala, s-au finantat
drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap
grav, în suma de 136.320 lei pentru plata indemnizatiilor si s-au
platit 7.000 lei ajutoare de urgenta. Din bugetul local s-au finantat
în 2012 lucrari de investitii în suma de 598.775 lei.
ACTIVITATEA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE:
În evidentele Primariei s-au înregistrat la finalul anului 2012 un
numar de 1.963 contribuabili, din care 1.938 persoane fizice si 25
persoane juridice.
S-au lichidat un numar de 1.279 pozitii,iar un numar de
684 de pozitii au ramas cu ramasita, in special amenzi. Ramasita
se imparte astfel:
-impozit pe cladiri = 22.084 lei
-impozit pe terenuri= 31.066 lei
-impozit extravilan = 66.269 lei
-amenzi
= 117.861 lei
-concesiuni
= 1.949 lei
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-tmt
= 35.694 lei
TOTAL RAMASITA 2012=274.923 LEI
Activitatea de incasare a impozitelor si taxelor locale s-a
desfasurat astfel:
- Operarea în baza de date si stabilirea impozitelor si taxelor locale
s- a facut conform declaratiilor depuse de contribuabili.
- Verificarea si controlul exactitatii datelor înscrise în declaratii, în
conformitate cu actele notariale sau contabile anexate.
- Identificarea persoanelor fizice si juridice care poseda bunuri
supuse impozitarii, dar nedeclarate si întreprinderea de actiuni
pentru intrarea acestora în legalitate.
- Încasarea sumelor datorate de contribuabilii persoane fizice si
juridice, calcularea si încasarea majorarilor pentru platile efectuate
dupa expirarea termenelor legale de plata.
- Urmarirea permanenta a situatiei sumelor restante si luarea
masurilor legale, de la caz la caz astfel:s-au intocmit instiintari de
plata la toate persoanele juridice,la persoanele fizice ce apar in lista
de ramasite 2011 ,s-au intocmit un numar de 81 somatii,titluri
executorii si 30 popriri pe pensii .
- Urmarirea permanenta a amenzilor de circulatie (verificare,
încasare, debitare).
-S-au emis certifícate sau adeverinte fiscale in numar de 98 bucati.
-S-au inmatriculat si s-au radiat mijloace de transport conform
actelor aduse de contribuabil,trimise de diverse unitati de la care
au fost procurate sau de politia rutiera.
-S-au intocmit borderouri de scadere pentru persoanele veteran de
razboi sau vaduve, cat si pentru cei bolnavi cu grad grav si
accentuat .
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In ceea ce priveste incasarea debitelor problemele au aparut
la amenzile si la debítele de la persoanele care NU au domiciliul
pe raza comunei Scânteia,a persoanelor juridice precum si a
persoanele fara venituri sau cu venituri foarte mici.
Păşunatul
Păşunatul efectivelor de animale în 2012 s-a realizat conform
programului stabilit. Desi încărcătura de animale pe ha de păşune
este mică, in 2012 au fost probleme în ceea ce priveşte asigurarea
cantităţii de iarbă la păşunat datorita lipsei precipitatiilor.
De asemenea in lunile iulie, august, septembrie ne-am
confruntat cu probleme deosebite privind asigurarea apei pentru
adaparea animalelor in special in satele Scânteia, Tufesti,
Borosesti.
Anul trecut s-a reusit a se construi in satul Tufesti o
adapatoare cu un debit foarte bun chiar si in timpul perioadelor
secetoase iar in satul Borosesti s-a turnat o platforma de beton la
adapatoarea existenta din zona Totime.
În 2012, păşunea comunei a fost fertilizată cu azotat de
amoniu, in cantitate de 37.500 kg.
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.
Piaţa Scânteia
Încasările în piaţă s-au cifrat în anul ce a trecut în sumă de
181.120 lei. S-au efectuat următoarele lucrări:
- S-a intretinut cu piatra platforma pietei;
- S- a construit un gard de imprejmuire pe intreg perimetrul
pietei folosindu-se plasa sudata si teava;
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In anul 2013 vom realiza sectorizarea pietei pe categorii de
animale si construirea unui sediu administrativ al pietei.
Paza în comuna Scânteia
Paza s-a realizat în concordanţă cu legea 333/2003, privind
paza obiectivelor şi a cetăţenilor. Incepand din luna aprilie 2012 si
pana la oct. 2012 serviciul de paza in comuna Scânteia s-a realizat
cu firma de paza specializata.
Anul trecut nu ne-am confruntat cu furturi masive din
gospodariile populatiei.
Incepand din luna august 2012 s-au reinfiintat posturile de
politie in fiecare comuna insa nu s-a revenit in totalitate la vechea
forma de organizare, in sensul ca nu avem asigurat serviciul si pe
timp de noapte desi exista 3 lucratori care isi desfasoara activitatea
la Postul de Politie Scânteia.
Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
-

In anul 2012 s-au inregistrat un numar de 7 incendii astfel:
In ziua de 21.07.2012 la miriste, in tarlaua Tautu in
apropiere de DJ 248;
In aiua de 25.07.2012 la familia Iordache Ion unde a ars
cca 3 t de fan;
In ziua de 28.07.2012 vegetatia uscata pe izlaz satul
Ciocarlesti;
Tot in ziua de 28.07.2012 pe ses Scanteia, vegetatie
uscata, zona CFR;
In ziua de 31.08.2012, vegetatie uscata (stuf) in zona garii
Scânteia;
In ziua de 04.09.2012,vegetatie uscata, izlaz Tufestii de
Sus (zona Gasca);
In ziua de 01.10.2012, vegetatie uscata, la Borosesti (la
Momai).
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Cele mai multe incendii s-au au avut locdatorita temperaturilor
ridicate precum si lipsei precipitatiilor.
De remarcat faptul ca cele 7 incendii au fost stinse de catre
Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta al comunei
Scânteia, fara a fi necesara interventia celor de la ISU Iasi
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. in 2012 s-a efectuat un număr de 48
controale la gospodăriile populaţiei, 20 controale la agenţi
economici, precum şi la instituţiile publice din comuna Scânteia.
Desi s-au facut demersurile necesare pentru deblocarea
postului de sofer pe autospeciala, care a ramas vacant prin decesul
regretatului Ion Chiriac, pana la aceasta data nu am primit avizul
necesar pentru acest post.
Gospodărirea localităţii
În 2012 s-au efectuat urmatoarele lucrari:
- Imprejmuirea targului-obor cu gard (stalpi din teava din
plasa sudata) pe distanta de 330m;
- Reprofilarea cu autogrederul a drumurrilor din comuna si
asterneri de piatra pe principalele drumuri ale satelor;
- Consolidarea a 2 poduri din satul Tufestii de Sus situate in
lungul DJ 246, este vorba de podul de la Ghe. Bordeianu si
cel de la Silica Spanu;
- Continuarea reparatiilor la Postul de Politie Scânteia:
finisaje interioare, construirea a 2 sobe din teracota,
montarea de gresie si parchet, turnarea de trotuare in jurul
cladirii, tencuieli la peretii exteriori din partea de N si S;
- Continuarea de reparatii si extinderi la Caminul Cultural
Scânteia.

Alte lucrări de gospodărire
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- Turnarea trotuarului din fata Caminului Cultural Scânteia;
- Construirea unui refugiu la Podul Morii;
- Consolidarea podului din fata Caminului Cultural (ulita
spre SC. AGROCOOP UNIREA SRL);
- Montarea de afişiere stradale în toate satele componente
ale comunei;
- Amenajarea unui spatiu, in centrul comunei, pentru
stationarea mijloacelor de transport in comun (maxi-taxi);
Infrastructura şcolară
In 2012 s-au efectuat la scoli urmatoarele lucrari:
- Imprejmuirea cu gard la Gradinita Scânteia;
- La Scoala ,,Axinte Uricariul” Scânteias-au efectuat lucrari
la biroul secretariat-contabilitate: reparatii si finisaje la
peretii interiori, schimbarea tamplariei vechi din lemn cu
tamplarie termopan; cumpararea unei sobe de teracota;
- Scoala Primara Ciocarlesti a fost imprejmuita cu gard;
- La Scoala Primara Tufestii de Sus s-au construit 2 sobe
din teracota si s-au schimbat geamurile foarte vechi cu
geamuri termopan;
- La Scoala Gimnaziala Bodesti s-au finalizat lucrarile de
reabilitare si anume finisajele la peretii exteriori si
construirea unui dren in partea de N a scolii;
- La Gradinita Borosesti s-au finalizat lucrarile de finisaje
exterioare;
- La Scoala Primara Lunca-Rates s-a cumparat o soba de
teracota pentru o sala de clasa.
Biblioteca comunală „Emil Condurachi”
Biblioteca comunală Emil Condurachi a desfăşurat în anul
2012 activitate diversificată cum ar fi:
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-imprumut de carte de la biblioteca la domiciliu;
-informatii cu caracter comunitar;
-referinte bibliografice;
-cursuri de instruire in folosirea calculatorului;
-activitati culturale in colaborare cu scolile din comuna;
-parteneriate de activitati cu caracter cultural cu fundatii nonprofit ( World Vision, Asociatia Antidrog).
Indicatorii din anul 2012 sunt urmatorii:
- Utilizatori total inscrisi 314;
- Numarul utilizatorilor activi este de 869, inregistrandu-se
o scadere fata de anul precedent. Majoritatea utilizatorilor
sunt elevi, studenti, prescolari dar s-a inregistrat o crestere
a utilizatorilor din categoriile muncitori, casnice si
pensionari;
- Numarul de vizite a fost de 5317 in scadere fata de anul
trecut iar documentele difuzate 7786 din care 5645 au
reprezentat documente studiate la biblioteca. O mare parte
a cestora o reprezinta documentele pe suport elecronic;
- Biblioteca dispune de un numar de 5 calculatoare.
Odata cu mutarea salilor de biblioteca in Caminul
Cultural, Bibioteca va reveni la misiunea sa culturala si de
informare pentru comunitate.
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.
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Strategia compartimentului de asistenţă socială prevede ca
obiective prioritare:
- 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, fizic sexual; femei abuzate
fizic si psihic, victime ale violentei domestice; copii si tineri cu
probleme de integrare;
Instrumentare cazuri sociale în cadrul compartimentului de
Asistenţă Socială a comunei Scânteia:
- prevenire abandon – 3 cazuri;
- plasament familial – 16 cazuri;
- plasamente copii la asistenti maternali – 2 cazuri;
- copii ocrotiti in sistem rezidential – 9 cazuri;
- minori care au savarsit fapte penale – 5 cazuri;
- persoane adulte aflate in dificultate – 10 cazuri;
- familii in divort – 11 cazuri;
- persoane incadrate in grad de handicap – 136 cazuri;
- instituire curatela – 8 cazuri;
- persoane angajate in cadrul Legii nr 76, privind
combaterea marginalizarii sociale – 9 cazuri;
- monitorizare familii cu multi copii – 6 cazuri;
- copii cu parinti plecati in strainatate – 5 cazuri;
- minore insarcinate – 2 cazuri;
- asistenti maternali – 30 (sunt ocrotiti 56 copii in regim de
asistenta maternala)
- familii cu copii care beneficiaza de lapte praf gratuit – 40
cazuri;
- persoane de varsta a treia – 12 cazuri;
Servicii pe categorii de beneficiari privind prestatiile sociale
- ajutor social – 27 cazuri;
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- ajutor pentru incalzirea locuintei conform OUG 107/2006
– 111 cereri;
- alocatii de stat – 62 cereri/an;
- indemnizatii sau stimulente crestere copii – 20 cazuri/an;
- alocatii pentru sustinerea familiei – 186 cereri depuse;
- indemnizatii acordate persoanelor cu handicap – 24 cazuri.
In cadrul compartimentului de asistenta sociala Scânteiaisi
desfasoara activitatea 2 persoane calificate preocupanduse de alcatuirea dosarelor si punerea in plata a prestatiilor
sociale conform legislatiei in vigoare.
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
dificultate situat în oraşul Hîrlău, judeţul Iaşi, care acordă
consiliere socială şi psihologică.
Activitate de stare civila
In cursul anului 2012 au fost inregistrate un numar de 70 acte
de stare civila din care: 7 naşteri, 29 căsătorii, 34 decese.
Au fost eliberate un numar de 165 certificate de stare civila
din care: certificate de naştere 79, certificate de căsătorie 43,
certificate de deces 43.
Menţiuni de stare civilă: primite 91, comunicate la Ex. I (alte
localitati) - 142 şi Ex. II (CJ Iasi) – 238. Livrete de familie
eliberate: 8.
Certificate transcrise: de nastere 7, de casatorie 2
Activitatea Consiliului Local şi a primarului : s-au emis 428
de dispozitii si adoptate 56 H.C.L.
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Evidenţa persoanei
În cursul anului 2012 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 2018, din care 61
provizorii;
- Efectuarea de verificari persoanelor care au solicitat
schimbarea actelor de identitate ca urmare a schimbarii
domiciliului 273;
- Punerea in legalitate a unui număr de 11 tineri pentru prima
înregistrare;
- S-a desfasurat un numar de 3 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:
- 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 96 vize de
resedinte precum si a unui numar de 61 carti de identitate
provizorie;
- implementarea in baza de date a unui numar de 612
comunicari de nastere precum si 186 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
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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.
S-a prelucrat si insusit ordinile si dispozitiile primite de la
DJEP Iasi si INEP Bucuresti.
Fondul funciar
In cursul anul 2012:
- S-au eliberat 14 titluri de proprietate ;
- La sesizarea cetatenilor comisia s-a deplasat in teren
pentru masuratori (un numar de 10);
- S-a intocmit documentatia a 18 dosare privind radierea de
pe anexele 32 si 36 si 39 ale comunei Scânteiasi inscrierea
pe anexa 30 a comunei Raducaneni. Pentru titlurile de
proprietate privind locatorii si actionarii, anulate in
instanta de catre Tautu Mihai;
- Au fost eliberate 250 adeverinte cetatenilor pentru
depunerea cererilor de sprijin in agricultura la APIA.
Totodata cetatenii au fost sprijiniti in vederea identificarii
corecte a parcelelor;
- S-a intocmit documentatia pentru 8 scrisori – sesizari;
- Au fost inintate CJFF Iasi 3 dosare privind acordarea de
despagubiri;
Situatia culturilor agricole in 2012
In anul agricol 2011-2012 pe teritoriul comunei au fost
cultivate urmatoarele culturi principale de catre Societatile
agricole, arendasi PFA si gospodariile populatiei:
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1.Cultura graului
- SC AGRICOLA DAIANA SRL = 40 ha cu o productie
medie de 2200kg/ha
- SC AGROCOOP UNIREA SRL = 201 ha cu o productie
medie de 2500 kg/ha
Cei care au arendat terenuri (Chiriac Danut, Chiriac Neculai,
Darabana Marcela, Netca George, Azamfirei Petrica) au
insamantat 225 ha grau obtinand o productie de 2300 kg/ha
2.Cultura porumbului
- SC AGROCOOP UNIREA SRL = 190 ha cu o productie
medie de 1500 kg/ha;
- SC AGRICOLA DAIANA SRL = 16 ha cu o productie
medie de 1500 kg/ha;
- arendasii si particularii au cultivat 731 ha cu o productie de
1100 kg/ha;
3.Cultura de floarea-soarelui
SC AGROCOOP UNIREA SRL = 220 ha cu o productie
medie de 1000 kg/ha;
- SC AGRICOLA DAIANA SRL = 30 ha cu o productie
medie de 1100 kg/ha;
- arendasii 210 ha cu 1000 kg/ha
Au mai fost cultivate in gospodariile populatiei 40 ha cartofi
cu o productie de 2500 kg/ha; 50 ha de legume din care: 6 ha
ceapa, 2 ha usturoi, 6 ha tomate, 4 ha varza, 3 ha castraveti, 1 ha de
ardei, 2 ha de radacinoase, 2 ha de mazare; 14 ha alte culturi. La
aceste legume s-au obtinut productii mici datorita secetei excesive.
In toamna anului 2012 s-au semanat:
Societatile – 870 ha grau, 60 ha orz, 150 ha triticale
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Arendasii – 335 ha grau, 6 ha triticale
Anul agricol 2012 a fost un an dificil, cu productii slabe la
toate culturile, datorita secetei excesive si temperaturilor ridicate
Registrul agricol 2012
- Număr de poziţii înscrise în registrul agricol din 2012:
1.566 din care:
- sat Scânteia
- 660
- sat Boroseşti - 303
- sat Bodeşti
- 149
- sat Ciocîrleşti - 100
- sat Lunca Rateş -153
- sat Rediu
-82
- sat Tufeşti de Sus – 120
- străinaşi
- 121
- pesoane juridice – 33
- Populaţia totală este de 4.640 din care :
- sat Scânteia - 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 :
-Bovine total 351, din care:
- matca- 310
- de la 0 – 6 luni – 20
-de la 6 – 12 luni – 3
-de la 12 – 18 luni – 2
-de la 18 – 24 - 16
- Ovine – 2.386, din care: oi matcă 1.300
- Caprine – 121, din care matca 53
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- Porcine –593, din care scroafe 47
- Cabaline – 411
- Iepuri de casă – 100
- Păsări – 4.097
- Familii de albine – 700
Situatia efectivelor de animale (bovine, ovine, cabaline) pe sate:
- Sat Scânteia– bovine - 86
-ovine – 42
-cabaline – 81
- Sat Bodesti – bovine - 62
-ovine – 490
-cabaline – 55
- Sat Borosesti– bovine - 96
-ovine – 870
-cabaline – 103
- Sat Ciocarlesti – bovine - 32
-ovine – 0
-cabaline – 36
- Sat Lunca-Rates – bovine - 22
-ovine – 60
-cabaline – 38
- Sat Rediu – bovine - 20
-ovine – 300
-cabaline – 42
- Sat Tufestii de asaus – bovine - 33
-ovine – 624
-cabaline – 56

Tractoare şi utilaje agricole :
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Denumirea
Persoane fizice Persoane juridice
Tractoare
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
Autocamioane
2
3

Stimati consilieri, anul care s-a incheiat poate a fost un an
dificil din punct de vedere economic, social si a conditiilor de
mediu. Dar cu ajutorul dumneavoastra si al colegilor din Primarie
am trecut peste toate.
Sa ne ajute Dumnezeu sa avem un an mai bun si sa speram
intr-o colaborare foarte buna pentru a veni in ajutorul consatenilor
nostri!
Data astăzi, 28.03.2013
PRIMAR,
Fănica SĂCĂLEANU
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