RAPORT
Privind situaţia economico – socială a comunei Scînteia, judeţul Iaşi,
pe anul 2006
Anul 2006 îl putem caracteriza ca un an bun pentru locuitorii comunei
Scînteia, spun aceasta pentru faptul că s-au obţinut rezultate bune în
gospodărirea localităţii , în întocmirea documentaţiilor privind accesarea
fondurilor structurale pentru unele lucrări şi obiective din comuna Scînteia, de
asemenea s-au obţinut rezultate foarte bune la încasările privind bugetul local
din venituri proprii( taxe şi impozite de la populaţie) care s-au realizat în procent
de 150 %, adică s-au încasat 130.000 lei faţă de 85.900 lei, cât a fost prevăzut în
plan.
Din total poziţii rol ( persoane fizice şi juridice) de 1557 s-au lichidat 1300.
Pentru poziţiile de rol care nu s-au lichidat, au fost întocmite somaţii şi titluri
executorii
PĂŞUNATUL:
Păşunatul efectivelor de animale în anul 2006, s-a realizat după programul
de păşunat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/30.03.2006, fiind
practicate următoarele taxe de păşunat:
- bovină adultă + cabaline – 17 lei
- tineret bovin+ cabaline – 9 lei
- ovine+caprine – 5 lei
Anul trecut a fost scos la păşunat un număr de 200 cai, 1400 ovine şi 600
bovine.
Datorită secetei din vară, cantitatea de iarbă necesară pentru hrana
animalelor, a fost insuficientă, însă nu s-au înregistrat probleme deosebite.
Planul la încasările taxelor de păşunat s-a realizat în procent de 86,66 % (
din planul de 6.000 lei, s-a încasat suma de 5.200 lei). Din sumă încasată s-a
procurat cantitatea de 7 to. îngrăşământ chimic( azotat de amoniu) care s-a
administrat pe păşune astfel:
• Satul Ciocîrleşti – 1 to.
• Lunca Rateş
- 2 to.
• Tufeştii de Sus - 2 to.
• Bodeşti
- 2 to.
PIAŢA SCÎNTEIA :
În urma controalelor efectuate, în special din partea D.S.V. , reiese că
activitatea din piaţă trebuie îmbunătăţită, trasându-se sarcini clare pentru
organizatorul pieţei. Ceia ce nu s-a reuşit în 2006, sperăm să realizăm în 2007,
astfel ne-am propus următoarele obiective:
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- împrejmuirea perimetrului pieţei cu gard şi porţi intrare;
- compartimentarea pieţei pe specii de animale şi construirea unor padocuri
acoperite;
- completări de piatră atât pe aleia de intrare moară, cât şi în perimetrul
pieţei;
În acest sens am procurat circa 2500 kg. ţeavă, urmând ca celelalte materiale
să le procurăm pe parcursul anului 2007.
În ceea ce priveşte încasările în piaţă pe anul 2006, acestea sunt în sumă de
16.700 lei. Din această sumă în cursul anului 2006, s-au făcut o serie de
cheltuieli astfel :
- 262 lei –procurat bilete piaţă;
- 553 lei- procurat ciment ( 1500 kg.)
- 4284 lei- procurat ţeavă
Total sumă cheltuită 5099 lei, sold la 31.12.2006- 13.543 lei.
PAZA OBŞTEASCĂ :
În anul 2006, paza obştească s-a realizat conform Legii 333/2003 şi a
planului de pază existent.
Conform legii , serviciul de pază se efectuează de către persoane cu vârsta de
la 18 la 60 ani, fiind scutiţi de pază persoanele care nu corespund din punct de
vedere medical, pompierii şi preoţii.
Pe întreaga perioadă a anului 2006, paza obştească a funcţionat în toate
satele componente, atunci când la controlul organelor de poliţie , nu s-au găsit
persoanele care erau programate la serviciul de pază, s-au întocmit proceseverbale de amendă.
Îmbucurător este faptul că a scăzut foarte mult furturile de pe raza comunei,
astfel în 2006 s-a înregistrat 3 furturi de animale, comparativ cu anii 2003-2004
când numărul de furturi din gospodării era foarte ridicat.
Se înregistrează în continuare furturi din câmp, la culturile de toamnă. În
acest sens în 2007 vom încerca să lămurim cetăţenii pentru a-şi asigura paza
pentru culturile de câmp.
ACTIVITATEA P.S.I. ÎN COMUNA SCÎNTEIA :
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă( Serviciul P.S.I.)- în anul 2006 a
desfăşurat acţiuni de prevenire a incendiilor astfel:
- sau efectuat un număr de 42 controale la gospodăriile populaţiei, cele mai
multe controale s-au făcut în primăvară când majoritatea cetăţenilor dau
foc la resturile vegetale, lăsând focurile nesupravegheate ori aprinse pe
timp de noapte(de fapt şi cele mai multe incendii au loc în această
perioadă).
- controale la agenţi economici 12;
În anul 2006 s-a înregistrat 2 incendii după cum urmează:
- Aneculăiesei Veluţu din satul Rediu, unde a ars circa 1,5 to. de furaje.
Pagubele fiind estimate la circa 800 lei.
Se pare că acest incendiu a fost provocat de un copil lăsat nesupravegheat.
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- Chelaru Constantin din satul Boroseşti, unde a ars casa în procent de 40%,
după estimările făcute de grupa de intervenţie.
Acest incendiu s-a produs din cauza unei sobe care era alimentată cu
rumeguş şi care a fost lăsată nesupravegheată pe timp de noapte, într-un atelier
de lemnărie.
La ambele incedii a intervenit Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, cu două autospeciale.
Autospeciala din dotarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă este
defectă.
În prezent se poartă discuţii cu primarii din comunele vecine pentru
încheierea unor convenţii în vederea cofinanţării pentru procurarea unei
autospeciale.
ACTIVITATEA DE GOSPODĂRIRE :
În anul care a trecut lucrările de gospodărire s-au făcut conform planului de
măsuri întocmit astfel :
- s-a achiziţionat cantitatea de 1580 mc. refuz de ciur la care s-a adăugat 520
mc. din depozit, care a fost achiziţionat în noiembrie-decembrie 2005.
Cantitatea de piatră a fost repartizată astfel:
- Sat Scînteia- întreţineri de piatră pe distanţa de 1,5 km. (Scînteia Nouăcirca 150mc.).
- Sat Ciocîrleşti- s-a pietruit 1,0 km. – unde s-a consumat circa 250 mc.
refuz ciur.
- Sat Rediu- s-a pietruit 3,5 km. (D.c. 63) unde s-a consumat 600 mc.
refuz ciur.
- Sat Lunca Rateş- completări de piatră cu circa 100 mc. pe drumul
principal Biţu-Enea.
- Sat Tufeştii de Sus- acţinea a fost neterminată datorită ploilor, dar s-au
transportat totuşi 100 mc. piatră.
- Sat Bodeşti- 1,5 km. unde s-a consumat 300 mc.
- Sat Boroseşti- 3 km. unde s-a consumat 600 mc. piatră.
În lunile noiembrie şi decembrie s-a reuşit împînarea pietrei cu nisip local
pe toate drumurile unde s-a transportat piatră.
De asemenea în 2006, s-a reuşit asfaltarea D.J. 246 pe o distanţă de circa 1
km. – porţiunea intersecţie D.J. 248- până la podul morii. În 2007 se va
continua această acţiune până la primărie.
Tot pe D.J. 246- porţiunea ieşire Bodeşti, până la intersecţia cu drumul de
exploatare spre tarlaua Sculy-Rediu , s-a pietruit şi împănat circa 900 m.
S-au mai realizat următoarele lucrări:
- terminarea lucrărilor la podul intrare în satul Boroseşti;
- reamenajarea celor 3 podeţe din tuburi( pe cele 3 uliţe laterale);
- fixarea unui tub de scurgere a apei în zona podului Gîzoaia a satului
Boroseşti, care are rolul de a prelua toate scurgerile( mai ales la precipitaţii)
dinspre dealul Ariei.
- turnat borduri şi capete la podul din satul Lunca Rateş.
- reamenajat cişmeaua” HABUZ” din sat Rediu, prin turnarea unei plăci de
beton de circa 17-18 mp. cu grosimea de 15-20 cm.
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- 2 podeţe în satul Bodeşti , din ţeavă de 500 mm, spre şcoală şi biserică.
- turnat borduri şi capete la podul spre Biserica Bodeşti.
- amenajare podeţ de trecere din tub de 600 mm. în satul Ciocîrleşti- spre
uliţa Bahrin Ruxanda
- lucrări de reprofilare şi apoi de aşezare a pietrei transportate pe drumurile
comunale şi săteşti- din toate satele comunei( închiriat autogreder 80 ore).
La primărie
- amenajarea şi curăţirea spaţiului unde îşi desfăşoară activitatea evidenţa
populaţiei.
- reparaţii şi zugrăveli la faţada primăriei.
- turnat betoane(reparaţii) primărie- biblioteca comunală.
- dotări cu calculatoare:Camera agricolă , Evidenţa populaţiei ,Biblioteca
comunală. La această dată toate birourile instituţiei sunt dotate cu
calculatoare.
ILUMINATUL PUBLIC ÎN COMUNA SCÎNTEIA:
În anul 2006, iluminatul public a funcţionat în toate satele componente
comunei Scînteia, fără întreruperi . Excepţie făcând satul Tufeştii de Sus- unde,
în vara anului 2006 a luat foc transformatorul , arzând totodată şi punctul de
aprindere pentru iluminatul public. A schimbat transformatorul imediat, însă nu
a pus un alt contor pentru iluminatul public( s-au făcut 2 adrese şi s-a dat de mai
multe ori telefon).
Toate punctele de transformare din comună sunt prevăzute cu ceasuri
progamatoare, iar becurile sunt de cel mult 125 W. Datorită măsurilor care s-au
luat( ceasuri programatoare şi becuri de 125 W) , consumul de energie electrică
s-a redus cu 35-40 % faţă de anii trecuţi.
ACTIVITATEA BIBLIOTECII COMUNALE :
În luna martie 2006, biblioteca a fost gazda Centrului Metodic cu tema
„Modernizarea biblioteci” la care au participat bibliotecarii din comunele :
Ipatele, Şcheia, Mironeasa, Grajduri, Ciurea, Mogoşeşti şi întreg Serviciul
Metodic al bibliotecii” Ghe. Asachi” Iaşi.
În perioada iulie – august, împreună cu Organizaţia „ WORD-VISION” s-a
angajat multiple activităţi cu femeile şi copiii din comună la care au fost invitaţi
medici, psihologi, pictori, profesori.
Aceste activităţi au avut un mare impact asupra participanţilor- exprimânduşi dorinţa repetării lor.
Tot în luna august -bibliotecara a participat la un curs de perfecţionare cu
tema” Cele mai bune practici în bibliotecile publice”.
Pe parcursul anului s-au înscris 209 utilizatori noi, iar 542 au fregventat
biblioteca.
La capitolul achiziţii de carte în anul 2006 a fost alocată suma de 1320 lei,
procurându-se 153 de volume.
ASISTENŢĂ SOCIALĂ :
Activitatea de asistenţă socială presupune îndrumarea şi sprijinirea tuturor
persoanelor aflate în dificultate.
Primăria comunei Scînteia, prin compartimentul de asistenţă socială a acordat
în 2006 următoarele tipuri de prestaţii cu caracter social de la apariţia O.U.G. nr.
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102/2004- privind alocaţia complementară s-au înregistrat un număr de 490
dosare.
- alocaţia monoparentală – 113 dosare;
- alocaţie copil nou născut 48 dosare ;
- indemnizaţie pentru creşterea copilului 60 dosare;
- alocaţii de stat 62 dosare;
Referitor la aplicarea Legii 416/2001- privind venitul minim garantat, au
beneficiat 88 de familii sau persoane singure, pentru care s-au efectuat plăţi în
sumă de 170.000 lei.
Avem angajaţi un număr de 18 asistenţi personali, pentru persoanele cu
handicap, iar suma totală achitată pentru aceştia în anul 2006 este de 105.235
lei.
La Legea nr. 76/2002, au fost angajaţi în anul 2006 la Primăria comunei
Scînteia, un număr de 45 din care :
- 40 angajaţi la art. 76 pe o perioadă de 1,5 luni- unde salariul şi dările
angajatorului au fost asigurate de către D.M.S.S.F. Iaşi;
- 5 angajaţi la art. 85 pe o perioadă de 7 luni, unde salariul a fost plătit de
către A.J.O.F.M. Iaşi, iar dările către stat de către angajator( aproximativ
100 lei / lună / angajat).
La finele anului 2006 s-a depus la D.M.S.S.F. Iaşi, documentaţia pentru
acreditarea Serviciului de Asistenţă Socială- din cadrul Primăriei Scînteia,
serviciul fiind acreditat pe o perioadă de 3 ani.
ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ :
În cursul anului 2006 au fost întocmite un număr de 51 acte de stare civilă,
din care : 2 naşteri, 22 căsătorii şi 27 decese.
Au fost eliberate un număr de 142 certificate de stare civilă din care:
- 67 naşteri;
- 29 căsătorii
- 46 decese
Au fost operate un număr de 150 menţiuni, şi 2 înregistrări tardive de
naştere.
Acte normative: 784 de Dispoziţii emise şi 53 Hotărâri ale Consiliului local
EVIDENŢA POPULAŢIEI :
La Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, sunt arondate 11
comune, ceea ce înseamnă o populaţie activă de 45.075 persoane.
Începând din ianuarie 2006, conform Ordonanţei nr. 84/2001- modificată,
sumele încasate pentru eliberarea cărţilor de identitate devin venit la bugetul
local.
În cursul anului 2006 au fost eliberate un număr de 2760 cărţi de identitate
din care 79 provizorii.
S-a efectuat un număr de 195 de verificări persoane care au solicitat
schimbarea actelor de identitate.
S-a desfăşurat un număr de 5 acţiuni cu camera mobilă în comunele : Ţibana
-2 acţiuni, Ţibăneşti, Dobrovăţ, Mironeasa- unde s-a preluat un număr de 1092
imagini, în vederea prelucrării pentru eliberarea cărţilor de identitate.
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De asemenea au fost eliberate un număr de 1188 cărţi de alegîtor.
FONDUL FUNCIAR :
Conform Legii nr. 247/2005, privind proprietatea- în anul 2006 s-a
continuat acţiunea de rezolvare a cererilor depuse de cetăţeni, astfel s-a predat
Comisiei Judeţene un număr de 92 dosare din care:
- 52 dosare cu propuneri pentru teren în fizic;
- 20 dosare cu propuneri pentru despăgubiri;
- 20 dosare contestaţii;
La Legea 1/2000, anexa 39- unde deţinătorii de teren erau trecuţi pe
despăgubiri cu procentul de reducere şi unde cetăţenii nu aveau declaraţie pe
proprie răspundere că optează pentru despăgubiri sau pentru teren în fizic,
Comisia locală s-a deplasat în toate satele comunei pentru a lua declaraţii.
S-a întocmit documentaţia necesară în vederea eliberării titlurilor de
proprietate în număr de 35 la Legea 18/1991 şi Legea 1/2000.
La solicitarea cetăţenilor s-au efectuat un număr de 25 remăsurători şi s-au
soluţionat un număr de 20 scrisori –sesizări.
SITUAŢIA CULTURILOR ÎN ANUL AGRICOL 2006:
În anul agricol 2005-2006, au fost semănate următoarele culturi agricole:
- grâu – total 375 ha. din care 223 ha. la societăţile comerciale- unde au
obţinut o producţie total de 623 to. şi 152 ha. la gospodăriile populaţiei cu
o producţie totală de 350 to.
- rapiţă – 120 ha. cu o producţie totală de 120 to.( societăţi comerciale).
- orz- 20 ha. cu o producţie totală de 81 to.( societăţi comerciale).
- floarea soarelui- total 193 ha. din care 111 ha. la societăţi comerciale cu
o producţie totală de 183 to. şi 82 ha. la gospodăriile populaţiei cu o
producţie totală de 100 to.
- sfeclă de zahăr – 50 ha. cu o producţie totală de 1.500 to.
- porumb- 1060 ha. cu o producţie totală de 3710 to.
- soia- 60 ha. cu o producţie totală de 120 to.
În toamna anului 2006 în comuna Scînteia, au fost semănate de asociaţii şi
gospodăriile populaţiei următoarele culturi:
- grâu – 389 ha. din care 204 la societăţi şi 185 la gospodăriile populaţiei;
- rapiţă- 192 ha. din care 169 la societăţi şi 23 la gospodăriile populaţiei;
- orz – 80 ha. semănate de către societăţi;
La ora actuală culturile însămânţate în toamna anului 2006, sunt
corespunzătoare- adică grâul este răsărit pe întreaga suprafaţă cu toate că a fost
semănat în condiţii de secetă.
În toamna anului 2006 au fost acordate subvenţii la grâu, orz şi rapiţă în
valoare de 69.200 lei.
REGISTRUL AGRICOL :
- Număr de poziţii înscrise în registrele agricole – 1.378 din care:
- sat Scînteia - 461
- sat Boroseşti - 324
- sat Bodeşti
- 138
- sat Ciocîrleşti - 120
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- sat Lunca Rateş -120
- sat Rediu
-87
- sat Tufeşti de Sus – 128
- străinaşi
- 60
- pesoane juridice – 42
- 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
- Efectivele de animale de la gospodăriile populaţiei:
- Bovine total 1239, din care:
- vaci - 400 capete
- tineret femel + mascul – 893 capete
- Ovine – 3011, din care: oi matcă 1500 capete
- Porcine – 2484 capete
- Cabaline – 581 capete
- Iepuri de casă – 200 capete
- Păsări – 10000 capete
- Familii de albine – 700
Tractoare şi utilaje agricole :
- tractoare total 46 din care- G.P.-uri 26 şi S.C.-uri-20;
- Pluguri tractor – 45;
- Discuri-26;
- SUP-uri- 13;
- Combine-11;
- Remorci tractor-13;
- MIG-uri-2;
- SPC-uri-12;
- MET-uri-1;
- Cositoare -1;
- Cultivatoare -1;

Primar,
Fănică Săcăleanu
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