Primăria comunei Scânteia
Judetul Iaşi

RAPORT
privind starea economică, socială si de mediu a
comunei Scânteia în anul 2014
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 2014 a avut un buget initial in suma de
4.679.110 lei la partea de venituri si de 5.580.890 lei la partea de cheltuieli, si un
buget definitiv la sfarsit de an in suma de 6.623.830 lei la partea de venituri si de
7.525.610 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 901.780 lei. Exercitiul
bugetar la sfarsitul anului se prezinta astfel : venituri totale 6.237.752 lei, cheltuieli
totale 5.905.252 lei, cu un excedent de 332.500 lei, astfel in contul de excedent
la sfarsitul anului 2014 se afla suma de 1.234.281 lei, suma ce va fi folosita
conform necesitatilor din anul 2014.
Veniturile bugetului local s-au incasat in proportie de 93%, diferenta intre
planul pe anul 2014 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 2014, Primaria
Comunei Scânteia, în calitate de ordonator principal de credite, a asigurat
finantarea in continuare pentru Reabilitarea Caminului Cultural din Borosesti,
Dotarea Caminului Cultural Scanteia, Modernizare drum comunal DC 63 ScanteiaBorosesti, a organizat licitatia pentru asfaltarea DC 62 Sat Ciocirlesti, a asigurat
fondurile necesare pentru buna functionare a institutiilor subordonate. Cheltuielile
in anul 2014 au fost de 5.905.252 lei repartizate astfel:
- 2.836.861 lei cheltuieli de personal,
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- 1.391.365 lei cheltuieli bunuri si servicii (aici fiind incluse si reparatiile curente
pentru mai multe obiective)
- 1.409.230 lei cheltuieli de capital,
- 267.796 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 incalzirea locuintei
conform O.U.G. nr. 107/2006 pentru modificarea O.U.G. nr. 5/2003 privind
acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati
populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare
în suma de 42.635 lei, asigurându-se plata acestora pentru lunile noiembrie,
decembrie 2014, ianuarie, februarie si martie 2015. Tot pe linie de asistenta
sociala, s-au finantat drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu
handicap grav, în suma de 221.461 lei pentru plata indemnizatiilor si s-au platit
3.700 lei ajutoare de urgenta. Din bugetul local s-au finantat în 2014 lucrari de
investitii în suma de 1.409.230 lei.
 ACTIVITATEA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE:
În evidentele Primariei s-au înregistrat la finalul anului 2014 un numar de 2036
contribuabili, din care 2011 persoane fizice si 25 persoane juridice.
In anul 2014 s-au lichidat un numar de 1.058 pozitii, iar un numar de 978
de pozitii au ramas cu ramasita, in special amenzi. In anul 2014 ramasita se
imparte astfel:
-impozit pe cladiri = 20.331lei
-impozit pe terenuri = 26.279 lei
-impozit extravilan = 62.583 lei
-amenzi
= 142.715 lei
-concesiuni
= 4.391 lei
-tmt
= 72.688 lei
TOTAL RAMASITA 2014 = 328.987 LEI
In activitatea de incasare a impozitelor si taxelor locale activitatea s-a
desfasurat astfel:
- Operarea în baza de date si stabilirea impozitelor si taxelor locale s- a facut
conform declaratiilor depuse de contribuabili.
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- 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 2013, s-au intocmit un numar de 712
somatii si titluri executorii si un numar de 106 popriri pe pensii si salarii.
-Urmarirea permanenta a amenzilor de circulatie (verificare, încasare, debitare).
-S-au emis 126 de certifícate fiscale si 70 de adeverinte.
-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.
Problemele, in incasarea debitelor, sunt la incasarea amenzilor si la incasarea
debitelor de la persoanele care NU au domiciliul pe raza comunei Scânteia, a
persoanelor juridice precum si de la persoanele fara venituri sau cu venituri foarte
mici.
 PASUNATUL
Pasunatul efectivelor de animale in 2014 s-a realizat conform cu programul
stabilit de comun acord cu Asociatia Crescatorilor de Animale. Asigurarea
cantitatii de iarba pentru pasunat a fost indestulatoare datorita precipitatiilor din
timpul verii si incarcaturii mici de animale/ hectar. De asemenea nu au fost
probleme nici cu adaparea animalelor.
Asociatia Crescatorilor de Animale Scânteia a cumparat cantitatea de 30
tone de azotat de amoniu, necesar pentru fertilizarea pasunilor, fiind administrate
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in cea mai mare parte cu agregatul (mecanizat). In prezenta unei delegatii formata
din reprezentanti ai ACA si Primarie.
Lucrari efectuate
-Construirea a 2 adapatori pentru animale in satele Borosesti si Rediu
-Construirea unui bazin pentru baie la ovine
 PIATA SCÂNTEIA
Incasarile in piata in 2014 au fost de 19.694 lei. S-au efectuat urmatoarele
lucrari:
-finalizarea privind sectorizarea pietei (prin construirea unui gard despartitor din
stalpi de fier si plasa sudata)
-intretinerea cu piatra a platformei pietei
 PAZA IN COMUNA SCÂNTEIA
Pentru asigurarea linistii si ordinii in comuna precum si pentru
stoparea|limitarea furturilor din gospodarii, s-a luat hotararea in Consiliul Local
infiintarea Politiei Locale care va fi subordonata primarului si Consiliului local. In
acest sens, in data de 29-31 dec 2014 s-a organizat concurs pentreu ocuparea celor
4 posturi prevazute in organigrama. A fost ocupat un singur post, ceilalti
concurenti un au intrunit punctajul necesar pentru a fi promovati. Vom relua
concursul pana la ocuparea posturilor.
Politia locala va avea in fisa postului si probleme legate de urbanism, mediu,
circulatie, securitatea scolilor din comuna noastra.
In prezent la Postul de politie Scânteia isi desfasoara activitatea 2 agenti de
politie.
 SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
SCÂNTEIA
În anul 2014 s-au înregistrat un număr de 12 intervenţii:
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1. În ziua de 03.04.2014 – sesizare din oficiu pentru echipajul de intervenţie
din cadrul S.V.S.U. Scânteia pentru stingerea incendiului care s-a produs la
vegetaţia uscată din satul Bodeşti. Incendiul a avut loc în spatele locuinţei familiei
Burangic Dănuţ (in padure). La această intervenţie au participat un număr de 3
voluntari din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, stingând
incendiul.
2. În ziua de 08.04.2014 – S.V.S.U. Scânteia a fost solicitat, prin apel de la
I.S.U.J. Iaşi pentru a interveni la stingerea incendiului care s-a produs la domnul
Enache Costel din satul Boroseşti, comuna Scânteia, judeţul Iaşi. La interventie au
participat un număr de 3 voluntari din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă, au ars aproximativ 2t furaje de lucernă. Intervenţia a fost stinsă cu
success de către echipajul de intervenţie al S.V.S.U. Scânteia.
3. În data de 09.04.2014 - sesizare din oficiu pentru echipajul de
intervenţie din cadrul S.V.S.U. Scânteia pentru stingerea incendiului care s-a
produs la vegetaţia uscată din satul Rediu, comuna Scânteia, judeţul Iaşi în care au
ars aproximativ 1000 m2 de vegetaţie. Au participat un număr de 2 voluntari din
cadrul S.V.S.U. Scânteia.
4. În data de 21.05.2014 – S.V.S.U. Scânteia a fost solicitat, prin apel de la
I.S.U.J. Iaşi pentru a interveni la stingerea incendiului care s-a produs la o anexa la
gospodăria proprietarului Potomeanu Gheorghe pe aproximativ 40 mp din satul
Lunca Rateş, comuna Scânteia, judeţul Iaşi, intervenind cu autospeciala din dotare
şi cu un număr de 4 voluntari. Nu a fost necesara interventia I.S.U. Iasi.
5. În ziua de 25.06.2014 – S.V.S.U. Scânteia a fost solicitat, prin apel de la
I.S.U.J. Iaşi pentru a interveni la stingerea incendiului care s-a produs la locuinţa
domnului Enache Costel din satul Boroseşti. La faţa locului au sosit un număr de
4 voluntari din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu
autospeciala din dotare şi detaşamentul II al I.S.U.J. Iaşi.
6. În data de 28.07.2014 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este
solicitat, prin apel de la I.S.U.J. Iaşi pentru a interveni la scoaterea unui cal căzut
într-o fosă septică. Animalul aparţinea familiei Rădeanu Alexandru din satul
Boroseşti.
7. În seara de 08.09.2014 – în satul Lunca Rateş, cetăţeanul Sofronea
Vasile s-a urcat pe un stâlp de electricitate, sunând la I.S.U.J. Iaşi şi ameninţând că
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se sinucide. La faţa locului au ajuns un număr de 2 voluntari din cadrul S.V.S.U.
Scânteia. Totul s-a terminat cu bine.
8. În data de 08.09.2014 – S.V.S.U. Scânteia se sesizează din oficiu pentru
interventia la incendiu care a avut loc la cultura de porumb din tarlaua Parlita,
proprietar fiind Simionescu Constantin din satul Tufeştii de Sus, comuna Scânteia.
La intervenţie au participat un număr de 5 voluntari.
9. În ziua de 09.09.2014 – S.V.S.U. Scânteia se autosesizează din oficiu
pentru interventia la incendiu care a avut loc la vegetaţia uscată din satul Rediu (
D.C. 63 Scânteia – Rediu). Incendiul s-a produs pe o suprafaţă de aproximativ 0,30
ha. La intervenţie au participat 3 voluntari.
10. În ziua de 06.10.2014 – incendiu în satul Scânteia la d-na Hristea
Cristina, fiind provocat de unul dintre copii acesteia. A ars apx 1t de furaje.
11. Tot în aceeaşi zi de 06.10.2014, S.V.S.U. Scânteia se sesizează din
oficiu pentru a interveni la incendiul izbucnit la vegetaţia uscată din satul Tufeştii
de Sus. Incendiul s-a întins pe o suprafaţă de 0,40 ha. Am intervenit cu
autospeciala din dotarea serviciului şi cu un număr de 4 voluntari.
12. În seara de 12.10.2014, S.V.S.U. Scânteia se sesizează din oficiu pentru
incendiu la vegetaţia uscată din satul Boroseşti pe o suprafaţă de 0,30 ha. Au
participat 2 voluntari din cadrul S.V.S.U. Scânteia la această intervenţie.
Echipajul din cadrul S.V.S.U. Scânteia a participat în data de 07.06.2014 la
“Concursul Profesional al Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă” – etapa
judeţeană – Iaşi 2014 organizat de către I.S.U.J. Iaşi, cu un număr de 12 voluntari.
Membrii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ai S.V.S.U. Scânteia
au desfăşurat activităţi de prevenire şi control la gospodăriile cetăţenilor. Numărul
controalelor efectuate pe comuna Scânteia la gospodăriile cetăţenilor pe anul 2014
este de 400.
 GOSPODARIREA COMUNEI
 Modernizarea DC 63 Scânteia-Borosesti
S-a reusit asfaltarea pe lungimea de 3 km, de la Scoala Scânteia pana la
Scoala Borosesti. La reluarea lucrarilor, in primavara, vom definitiva lucrarile la
podete, la rigolele de scurgere , la drumurile laterale si apoi vom continua
asfaltarea la portiunea ramasa, de cca 800m.
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 Modernizarea DC 62 din satul Ciocarlesti
La acest obiectiv s-a achitat documentatia necesara pentru aceasta lucrare. Avem
speranta ca in 2015 sa primim súmele necesare pentru realizarea acestei lucrari.
 Reabilitarea si dotarea Caminului cultural Boroseati
Lucrari efectuate la acest obiectiv:
-turnarea fundatiei si ridicarea zidariei la anexe (grupuri sanítate, camera centralei,
magazie)
-turnarea stalpilor si a centurii
-cofrarea si turnarea placii.
In prezent se lucreaza la tencuieli interioare
 Finalizarea lucrarilor la platforma de depozitare a gunoiului de grajd,
prin proiectul ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Lucrarea a fost finalizata dar nu a fost receptionata de catre Primaria
Scânteia. Predarea-primirea se va realiza prin protocol de catre Ministerul
Mediului si constructor care o va preda Primariei Scânteia in calitate de beneficiar.
In schimb, au fost receptionate de catre primarie utilajele aferente platformei (1
tractor, 1 incarcator, 2 remorci, 1 vidanja, 1 utilaj pentru imprastiat gunoiul
fermentat).
 Reparatii la cladirea bibliotecii ,, Emil Condurachi” Scânteia
In prezent cladirea funtioneaza ca sediu APIA. S-au realizat lucrari de renovare
atat in interior cat si in exterior, cu muncitorii primariei.
-Peretii exterior au fost captusiti cu polistiren de 5 cm dupa care s-au relizat
finisajele.
-a fost inlocuita invelitoarea cu tabla tip tigla
-s-a refacut intrarea in sediu prin realizarea unei sarpante dupa care s-a pus
invelitoare din tabla.-incalzirea se realizeaza cu centrala pe lemne.
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Prin mutarea sediului APIA la Scânteia s-a venit in sprijinul fermierilor din
comuna care, in general, sunt in varsta si era difícil pentru ei a se deplasa la sediul
vechi din comuna Grajduri. In plus, este aproape de Primarie si orice
neconcordanta aparuta (suprafata, bloc fizic) poate fi rezolvata cu usurinta de catre
functionarii primariei. Mentionam ca pe langa comuna Scânteia mai sunt arondate
inca 7 comune.
 Reparatii la fostul sediu pentru insamantari artificiale
S-au realizat lucrari de reparatii si finisaje urmand ca aceast spatiu sa fie sediul
pentru arhiva primariei.
 Reparatii la fosta casa de nasteri
S-au realizat urmatoarele lucrari:
-tencuieli exterioare si interioare
-schimbarea invelitorii cu tebla tip tigla
-reparatii la beciul de sub cladire
Urmeaza sa montam tamplaria din lemn si sa realizam finisajele interioare si
exterioare.
 Lucrari la Dispensarul uman Scânteia
In 2014 s-au inceput lucrarile de reparatii exterioare si vor continua si in anul 2015,
pana la finalizarea lor.
 Pietruirea drumurilor
In urma ploilor abundente din lunile mai-iunie 2014 portiuni din drumurile
comunei au fost avariate. De aceea, in urma rapoartelor trimise la ISU Iasi si
Institutia Prefectului, s-a dispus deplasarea unei comisii in zonele calamitate de
ploi pentru constatarea si propunerea unor masuri de remediere. Prin HG s-au
primit súmele necesare pentru refacerea a 6 km de drumuri comunale si satesti.
Ploile din 2014 au afectat si DJ 246, Scânteia-Tufestii de Sus, pe distanta de 3,3
km. Si acest drum va fi pietruit in primavara acestui an.
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 ALTE LUCRARI
-finalizarea lucrarilor la vestiarul sportivilor
-inceperea lucrarilor la terenurile de sport in satele Tufestii de Sus si Ciocarlesti
-lucrari de nivelare si intretinere a drumurilor cu ajutorul autogrederului
-curatarea albiilor paraurilor, desfundarea podurilor si podetelor
-schimbarea centralei la sediul primariei
-pietruirea a 3 km de drum comunal cu sume alocate de judet

 INFRASTRUCTURA SCOLARA
 La Scoala « Axinte Uricariul » Scânteia:
-s-au procurat materiale (teava, plasa bordurata, plastic pentru pazie etc.) pentru
unele lucrari ce vor fi efectuate in 2015
-la Scoala Ciocarlesti s-au finalizat lucrarile la finisajele exterioare, s-au turnat
trotuare, s-a construit fosa septica, s-au finalizat lucrarile la grupul sanitar.
 In anul 2014 la Scoala Gimnaziala Bodesti si locatiile aferente
acesteia au fost realizate urmatoarele lucrari:
-la Scoala Borosesti s-a construit un teren de sport pentru elevi, cu dimensiunile de
20m-40m. Prin aceasta lucrare va fi protejata cladirea scolii datorita gardului de 3
m inaltime. De asemenea vor fi evitate si reclamatiile din partea vecinilor scolii,
reclamatii legate de deranjul facut de elevii care aruncau mingea pe proprietatile
lor. Tot la aceasta scoala s-au realizat in primavara anului 2014 lucrarile de
reparatii, finisaje si tencuieli la peretii exteriori
-la scoala Bodesti s-a schimbat centrala termica care era foarte veche si prezenta un
real pericol pentru siguranta copiilor si a cladirii
-s-au achizitionat, pentru tóate cele 6 cladiri, firme luminoase
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-s-au achizitionat 3 sobe : 2 pentru Gradinita Borosesti si 1 pentru Scoala LuncaRates
 ACTIVITATEA BIBLIOTECII SCÂNTEIA
Biblioteca comunala ,,Emil Condurachi,, din comuna Scânteia jud. Iasi, a
desfasurat in anul 2014 o activitate diversificata in servicii cum ar fi: imprumut de
carte la biblioteca si domiciliu, servicii de ludoteca, informatii cu caracter
comunitar, referinte bibliografice , parteneriate de activitati cu caracter cultural.
Indicatorii din anul 2014 sunt urmatorii:
-

utilizatori total inscrisi – 390;

-

numarul utilizatorilor activi este de 430,

Majoritatea utilizatorilor sunt elevi , studenti , prescolari - numarul de vizite a fost de 2508- in scadere fata de anul trecut.
Biblioteca dispune de un numar de 5 calculatoare.
In prezent biblioteca functioneaza la mansarda Caminului Cultural Scânteia unde
sunt rezervate 3 incaperi si un birou. Una din incaperi, cu o suprafata de cca 25 mp
va fi ocupata cu piese pentru un muzeu al satului.
S-au procurat rafturi metalice, noi, pentru carte, cu spatii largi intre ele. Exista sala
pentru lectura separata de sala pentru carte. Incepand din luna octombrie 2014
bibliotecara si-a prezentat demisia, in acest timp biblioteca nu a mai functionat.

 COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA
Compartimentul de Asistenta Sociala desfasoara activitate de protectie
sociala la nivelul intregii comune, oferind servicii de identificare a nevoii sociale
individuale, familiale si de grup, consiliere a familiilor si grupurilor vulnerabile si
are responsabilitatea crearii, mentinerii si dezvoltarii acestor servicii, tinind cont de
nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale
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a persoanei in mediul propriu de viata, familial si comunitar. In prezent activitatea
compartimentului este desfasurata de doua persoane calificate.
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, fizic, sexual
(traficul de persoane), femeile abuzate fizic si psihic, victime ale violentei
domestice, copii si tineri cu probleme de integrare etc., precum si diversificarea
serviciilor de asistenta sociala oferite tuturor categoriilor sociale.
Conform legislatiei in vigoare Compartimentul de Asistenta Sociala are o
mare responsabilitate in ceea ce priveste serviciile sociale existente la nivel local
avind urmatoarele atributii si responsabilitati:
- asigura furnizarea beneficiilor sociale cu titlu permanent, ori temporar ;
- desfasoara activitati de informare despre drepturile si obligatiile
beneficiarilor,
- masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de
criza,
- masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a
persoanelor aflate in dificulate,
- masuri si activitati de organizare si dezvoltare comunitara in plan social
pentru incurajarea participarii si solidaritatii sociale,
- Activitati de consiliere,
- Acordarea de beneficii de asistenta sociala.
- intocmeste proiecte si programe proprii care sa asigure cresterea calitatii
activitati potrivit politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale.
- asigura transferul de competente si resursele financiare necesare
functionarii serviciilor sociale organizate la nivelul unitatii administrativeteritoriale,
- promoveaza parteneriate cu alti furnizari de servicii sociale,
- identifica si evalueaza nevoile si situatiile care impun furnizarea de servicii
sociale in functie de nevoile specifice comunitatii,
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- dezvolta si gestioneaza serviciile social-primare in functie de nevoile
locale,
- asigura consilierea si informarea cetatenilor din comunitate privind
serviciile sociale existente la nivel local precum si drepturile si obligatiile ce le
revin,
- transmite la nivelul judetului centralizarea rapoartelor privind
implementarea planurilor individualizate de asistenta si ingrijire.
Beneficiarii serviciului social sunt persoanele aflate in dificultate fara
venituri sau cu venituri reduse, copiii, varstnici, persoane cu handicap, orice
persoana care solicita sprijin .
Categorii de beneficiari pe categorii de vârstă de pe raza comunei
Scânteia:
A) Copii ( vârsta 0-18 ani ) din familii defavorizare
Se acordă servicii cu caracter primar în conformitate cu prevederile
Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
intervenindu-se în vederea prevenirii abandonului copiilor proveniţi din familii
vulnerabile, defavorizate şi dezorganizate, respectării drepturilor acestora cu
referire la drepturile şi libertăţile civile, mediul familial şi îngrijirea alternativă,
sănătatea şi bunăstarea copilului, educaţie şi activităţi recreative, luarea unor
măsuri de protecţie specială a copilului în conformitate cu prevederile art. 55 din
legea susmenţionată şi anume : plasament , plasament în regim de urgenţă,
supravegherea specializată pentru minorii care au săvârsit fapte penale dar nu
răspund penal. Plasament în vederea adopţiei şi adopţie conform Legii nr. 273/
2004 privind procedura adopţiei, consiliere, monitorizare, informare, colaborari
cu alte instituţii similare, masuri si activitati de urgenta in situatii de criza pentru
tinerele mame minore, pentru copiii rămaşi în grija rudelor datorită plecării
părinţilor în străinătate, pentru copiii victime ale abuzului, violenţei domestice şi
trafic, orice alte măsuri privind protecţia minorului în conformitate cu
prevederile legale .
B) Persoane tinere ( vârsta 19 – 30 ani )
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Consiliere, monitorizare, informare, colaborari cu alte instituţii similare,
masuri si activitati de urgenta in situatii de criza pentru :
- tinerii care provin din familii dezorganizate, marginalizate, aflate în
divorţ sau care trec printr-o criză emoţională, materială sau financiară;
- tinerii traumatizaţi, şi marcaţi de violenţă, alcoolism, abuzuri, boli
cronice sau care se află în imposibilitatea de a-şi asigura tratamentul socio-medical
datorită stării fizice sau psihice precare ;
- tinerii care sunt absolvenţi de şcoli, şomeri, tineri în căutarea unui loc
de muncă, nu au condiţii de locuit şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţii de
locuit pe baza resurselor proprii;
- tinerele însărcinate sau au copii minori în întreţinere iar relaţiile cu
familia de origine sau sănătatea sunt precare;
- tinerii care provin din centrele de plasament, pentru tinerii delincvenţi şi
pentru orice alt tânăr aflat în nevoie.
C) Persoane adulte ( vârsta 31 -55 ani )
Servicii sociale cu caracter primar constând în consiliere, monitorizare,
informare, colaborari cu alte instituţii similare, masuri si activitati de urgenta in
situatii de criza pentru :
- adulţii care au o situaţie material–financiară precară, fără locuinţă, fără
resurse suficiente şi stabile situate sub cuantumul venitului minim garantat,
victime ale unor catastrofe naturale, sunt şomeri în căutarea unui loc de muncă ca
urmare a fenomenului de restructurare de personal;
- persoane adulte care prezintă un grad de handicap şi necesită îngrijiri
speciale, sau prezintă patologii cronice sau dependenţă de alcool, substanţe
toxice sau halucinogene, infectate HIV/SIDA, pentru familiile acestora sau grupul
cu care se află în contact permanent;
- personele adulte care au fost/sunt ţinta abuzurilor, traficului de
persoane, violenţei domestice sau ei au fost /sunt, abuzatori /agresori ;
13
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- persoane care au săvârşit o faptă penală de lungă durată, sau pentru
persoanele care au fost eliberate condiţionat;
D) Persoane vârstnice ( peste 56 ani )
In conformitate cu prevederile Legii 17 / 2000 privind asistenţa socială
a persoanelor vârstnice, nevoile persoanelor vârstnice se evaluează prin ancheta
socială care se elaborează pe baza datelor cu privire la afecţiunile ce necesită
îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări şi de a îndeplini cerinţele fireşti ale
vieţii cotidiene, condiţiile de locuit, precum şi veniturile efective sau potenţiale
considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii şi
beneficiază de suport material, financiar, informaţional, consiliere şi monitorizare
următoarele categorii de persoane vârstnice :
-persoana vârstnică care nu are familie sau nu se află în întreţinerea altei
persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
locuit

-nu are locuinţă şi nici nu are posibilitatea de a-şi asigura condiţii de
pe baza resurselor proprii;

-nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru
asigurarea îngrijirii necesare;
-nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
-se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale datorită
bolii ori stării fizice sau psihice ;
-orice persoană vârstnică, marginalizată, aflată în nevoie sau expusă
riscului marginalizării şi excluderii sociale sau în situaţie de pierdere totală sau
parţială a autonomiei care pot fi de natură medicală, sociomedicală,
psihoafectivă .
Servicii pe categorii de beneficiari:
1 . consiliere pentru beneficiarii de prestaţii sociale:
-ajutor social - 33 cazuri on suma totala de 96.415 lei
14
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Ajutor pentru incalzirea locuintei –beneficiari venit minim garantat-33
familii cu suma de 9570 nu s-a platit din lipsa de fonduri .
-ajutor pentru încălzirea locuinţeialte persoane decat beneficiari de venit
minim garantat-175 cu suma de 38.249 lei ;
-alocaţii de stat - 81 cereri/an din care cetareni din Republica Moldova 9
dosare ;
-indemnizaţie sau stimulent creştere copil – 23 cazuri/an
-alocaţii pt. susţinerea familiei – 205 dosare aflate in plata,
-burse şcolare (motive medicale, burse de merit, burse orfani, burse de
navetă, bursă "Bani de liceu"- 83 de elevi
-indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap – 29 cazuri din care adulti 19 persoane , copii-10 persoane.
2 . Instrumentare cazuri sociale:
-prevenire abandon – 4 cazuri,
-plasament familial in familia largita - 7 cazuri
-copii ocrotiţi în sistem rezidenţial – 6 cazuri,
-minori care au săvarşit fapte penale – 2 cazuri
-persoane adulte aflate în dificultate – 2 cazuri,
-familii în divorţ – 6 cazuri,
-persoane încadrate în grade de handicap – 136 cazuri,
-familii cu copii care beneficiază de lapte praf gratuit – 23 de copii ,
-monitorizare familii cu mulţi copii
-copii cu părinţii plecaţi în străinătate – 6 cazuri,
-persoane de vîrsta a treia – 2 cazuri
15
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- Ajutor de inmormantare – 6 cazuri - 2800 lei un ajutor de urgenta cu 300 lei
- Asistenti maternali – 37 persoane , pe raza comunei Scanteia sunt ocrotiti
56 de copii in regim de asistenta maternala.
- Minore insarcinate – 2 cazuri
- Persoane pensionate pe caz de boala – 6 persoane
Se intocmesc rapoarte statistice LUNARE, TRIMESTRIALE SI
SEMESTRIALE catre D.G.A.S.P.C.Iasi, AJPIS etc.
La dosarele de alocatie pentru sustinerea familiei se intocmesc anchete
sociale la 6 luni de zile, iar la dosarele de venit minim garantat anchetele sociale se
intocmesc la 3 luni de zile conform legislatiei in vigoare.
Se intocmesc anchete sociale la cererea persoanelor pentru
atestare/reatestare ca asistent maternal profesionist, pentru acordarea burselor
sociale si a bursei «Bani de liceu », pentru Comisia de expertiza a capacitatii de
munca, evaluare / reevaluare a persoanelor cu handicap.
Ne confruntam in prezent cu foarte multe cazuri de divort si reincredintarea
copiilor minori.
Asistentul social comunitar evalueaza situaţia iniţială şi realizeaza un plan
de intervenţie împreună cu ceilalţi posibili actori în aceasta actiune: clientul,
familia, acestuia, alte institutii de proximitate (dispensar, politie, scoala, agenti
economici, etc ). Structura Consultativa Comunitara trebuie sa se intruneasca lunar
pentru a discuta problematica existenta la un moment dat in comunitate.
Pentru activarea resurselor comunitare şi implicarea activă a comunităţii, un
rol semnificativ îl poate avea activitatea în echipe, formate din:
- asistenţii sociali;
- managerii instituţiilor, asociaţiilor furnizoare de servicii sociale primare
si/sau specializate;
- angajaţii altor organizaţii în domeniu;
- locuitorii din aşezarea respectivă.
Ultimele două categorii de resurse umane sunt încă insuficient activate.
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Parteneriate în mediul rural
Prin mobilizarea resurselor locale, prin parteneriate între actorii recunoscuţi
– consiliu local, primar, şcoala, biserică, poliţie – se soluţionează unele dintre
problemele din comunitate.
In prezent colaboram cu Centrul zonal pentru persoanele aflate in dificultate,
situat in orasul Hirlau, judetul Iasi care acorda consiliere sociala si psihologica.
Compartimentului de Asistenta Sociala Scânteia se ocupa de primirea dosarelor
si punerea in plata a beneficiilor sociale, conform legislatiei in vigoare, timpul
este folosit intr-un mod eficient pentru acordarea serviciilor sociale primare.

 ACTIVITATEA SERVICIULUI DE STARE CIVILĂ
În cursul anului 2014 au fosi întocmite un număr de 77 acte de stare civilă
din care: 25 naşteri, 24 căsătorii, 28 decese.
Au fost eliberate un număr de 157 certificate de stare civilă din care:
certificate de naştere 88, certificate de căsătorie 35, certificate de deces 34.
Menţiuni de stare civilă: primite 63, comunicate la exemplarul I (alte
localităţi) 52, comunicate la exemplarul II (C.J.) 123.
Transcrieri : 26 din care 24 naşteri şi 2 căsătorii.
Extrase eliberate pentru uzul oficial 19 din care 3 naşteri si 4 căsătorii.
Livrete de familie eliberate la cerere sau ca urmare a căsătoriei 20.
Hotărâri de divorţ operate în registrele de stare civilă 6.
S-au întocmit opisuri alfabetice pentru registrele de stare civilă în proporţie
de 90 %, operaţiunea fiind în desfăşurare.

 ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL.
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In anul 2014 s-au adoptat un număr de 65 de Hotărâri de consiliu local în
cadrul unui număr de 14 şedinţe din care 12 ordinare şi 2 extraordinare. Cei 13
consilieri locali în funcţie au răspuns la convocările şedinţelor, au dezbătut
proiectele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor, exprimându-şi uneori opinii
diferite, dar la supunerea la vot a acestora s-a degajat opinia unanimă favorabilă, în
aproape toate cazurile, cu puţine excepţii
De asemenea s-au emis un număr de 412 Dispozitii ale primarului

 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR
Activitatea serviciului de evidenţă a persoanelor în perioada analizată s-a
desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a ordinelor de linie specifice.
Biroul de evidenţă a persoanelor deserveşte pe acestă linie un nr. de 6 localităţi .
In cursul anului 2014 în cadrul S.P.C.LE.P s-au desfăşurat următoarele
activităţi:
I.
Activităţi pe linie de evidenţă a persoanei:
- S-au primit si verificat cereri şi documente necesare în vederea eliberării
cărţilor de identitate , cărţilor de alegător şi cărţilor de identitate provizorii, au fost
confruntate copiile documentelor anexate cu originalul si au fost certificate pentru
conformitate, au fost verificati solicitantii in R.N.E.P., au fost preluate imaginile
solicitantilor , au fost inregistrate in registrul de cereri întocmindu-se un nr.total de
5634 acte de identitate – (cărţi de identitate - 5625, cărţi de identitate provizorii 306 si vize de resedinte - 48).
- S-a preluat un nr. de 5931 imagini cetăţenilor în vederea eliberării cărţilor de
identitate .
- S-a efectuat un nr. de 5625 de verificări persoanelor care au solicitat
schimbarea actelor de identitate, ca urmare a schimbării domiciliului.
- S-au pus în legalitate un nr. de 4 tineri pentru primă înregistrare.
- Actele de identitate au fost eliberate in termenul legal dar din momentul
trecerii la noua aplicatie a SNIEP s-a modificat termenul de eliberare
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-

-

-

-

-

ajungindu-se pina la 30 de zile la perosanele la care s-au facut verificari
extinse de ex. serviciul pasapoarte, stare civila, posturi de politie etc.
Au fost efectuate operatiuni de actualizare in RNEP la eliberarea cartilor
de identitate cit si pentru cartile de identitate provizorii si vizele de resedinta.
Au fost anulate si atasate la cotorul din care au fost extrase toate
cartile de Identitate provizorii recuperate de la ghiseu si/sau cele primite de la
alte SPCLEP.
Au fost intocmite procese-verbale de distrugere a actelor de
identitate : lunar pentru actele retrase la ghiseu si trimestrial pentru actele
persoanelor decedate.
Au fost desfasurate 3 actiuni cu camera mobila fiind puse in
legalitate cu acte de identitate un nr. de 183 de persoane.
In conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 au fost solutionate
un numar de 12 de lucrari de furnizari date din RNEP, respectindu-se
termenele de comunicare.
In conformitate cu prevederile Dispozitiei D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R.
nr. 3409220- 23/2014 in ceea ce priveste persoanele care in anii anteriori au
implinit varsta de 14 ani sau carora le-a expirat termenul de valabilitate al
actului de identitate si nu au solicitat punerea in legalitate:
au fost inaintate pe baza de proces-verbal lunare cu rezultatele
verificarilor efectuate in teren pentru restantieri din perioada 2000-2005 de
catre posturile de politie de la comunele arondate: Grajduri, Scanteia, Scheia,
Mironeasa, Dobrovat si Draguseni.

- au fost operate in R.N.E.P mentiuni pe baza acestor procese – verbale primite de
la posturile de politie mai sus-mentionate
-De asemeni , in conformitate cu prevederile Planului de masuri
D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr. 1970237 – 95835/2010 au fost generate invitatii
pentru persoanele care nu au solicitat eliberarea actului de identitate, au fost
puse in legalitate cu acte de identitate 198 de persoane internate in cadrul
Spitalului de Psihiatrie Grajduri.
- Cu referire la prevederile Planului de masuri nr.3408704/14.01.2014 pe
linia stabilirii domiciliului in Romania a cetatenilor romani originari din
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Republica Moldova au fost inregistrate un numar de
produse un numar de 2230 carti de identitate.

2230

cereri, fiind

Am fost solicitaţi la acţiuni comune cu personalul structurilor teritoriale
ale I.G.P.R şi O.R.I. pentru identificarea persoanelor care au dobîndit
cetăţenia română şi îşi stabilesc domiciliul în România, în condiţii ilegale.
S-a asigurat respectarea secretului de serviciu şi securitatea
documentelor pe care le-am întocmit sau le utilizăm în activitatea noastră,
conform legislaţiei privind protecţia informaţiilor clasificate.
In cursul anului 2014 nu au fost eliberate carti de alegator intrucit prin
radiograma DEPABD nr. 351246/2012 a fost suspendata tiparirea acestora pe
motiv de epuizare de materiale donsumabile.La nivelul serviciului nu exista
carti de alegator neinminate.
Pentru anul 2014 au fost intocmite si transmise la DJEP Iasi la termen
situatiile zilnice, lunare, trimestriale si semstriale.
II.
Activităţi pe linie de informatică:
S-a asigurat evidenţa specială cu fişierele transmise de B.J.A.B.D.E.P Iaşi
privind urmăriţii prin executarea aplicaţiei( UG).
S-a actualizat baza de date cu informaţiile referitoare la persoanele care au
solicitat eliberarea unui act de identitate.
S-au generat un nr. de 72 loturi de producţie , actualizîndu-se baza de date
cu rapoartele de producţie.
S-au implementat în baza de date un nr. de 323 comunicări de naştere,
precum şi 235 acte de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care
rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate.
S-au implementat în baza de date un nr. 48 de vize de reşedinţă, precum şi
un nr. de 306 cărţi de identitate provizorii.
III. Activitati de pregatire individuala si colectiva
Au fost restudiate, individual sau oride cite ori a fost necesar, prevederile
OUG nr 97/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG
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1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a
dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul si actele de identitate ale
cetatenilor romani precum si radiogramele/instructiunile, metodologiile
DEPABD pe linie de evidenta a persoanelor.
Au fost prelucrate radiogramele /instructiunile /metodologiile DEPABD
transmise de DJEP Iasi cu toti functionarii de evidenta a persoanelor, fiind
intocmite si inaintate la DJEP Iasi la termenele stabilite, procesele verbale de
prelucrare.
IV.

Activitati pe linie de management

Activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurate de serviciul
local, a fost monitorizată în scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot
favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate ca urmare a declinării unei
identităţi false, în scopul prevenirii acestor situaţii.
S-au centralizat şi întocmit situaţiile statistice şi sintezele ce conţin
activităţile desfăşurate lunar şi trimestrial de către S.P.C.L.E.P Scînteia.
În perioada de analiză, s-a urmărit deservirea ireproşabilă a cetăţenilor,
dîndu-se dovadă de solicitudine, iar actele de identitate eliberate au fost de bună
calitate, astfel că nu am inregistrat nici o reclamaţie din partea acestora.
S-au prelucrat şi însuşit Ordinele şi Dispoziţiile primite de la DJEP Iaşi
şi INEP Bucureşti.
Personalul desemnat ce intră în contact cu publicul a fost instruit să manifeste
un comportament adecvat.
Menţionăm că în cursul acestui an am avut un volum mare de lucru
datorită solicitărilor din partea cetăţenilor români originari din Republica Moldova
pentru eliberarea cărţilor de identitate care şi-au stabilit domiciliul în România.

 SITUAŢIA CULTURILOR AGRICOLE
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In anul agricol 2013-2014 pe teritoriul comunei au fost cultivate
următoarele culturi principale de către Societăţile agricole, arendaşi si
gospodăriile populaţiei:
1 .Cultura grâului
- SC AGROCOOP UNIREA SRL = 270 ha cu o producţie medie de
4500 kg/ha
-Persoanele fizice care au arendat terenuri (Chiriac Danut, Chiriac
Petrică, Darabana Marcela, Netca George, Azamfirei Petrica, Netcă Viorel, )
au insamantat 287 ha grau obţinând o producţie de 3500 kg/ha
2.Cultura porumbului
- SC AGROCOOP UNIREA SRL = 50 ha cu o producţie medie de
6000 kg/ha;
- arendaşii si particularii au cultivat 938 h a cu o producţie de 6000
kg/ha;
3.Cultura de floarea-soarelui
- SC AGROCOOP UNIREA SRL = 98 ha cu o producţie medie de 2000
kg/ha;
- arendaşii si particularii au cultivat 135 h a cu o producţie de 2000
kg/ha;
4. Cultura de rapiţă
SC AGRICOLA DAIANA SRL = 83 ha cu o producţie medie de 3000
kg/ha
Au mai fost cultivate in gospodăriile populaţiei 40 ha cartofi cu o
producţie de 15000 kg/ha; 50 ha de legume din care: 15 ha ceapa, 5 ha
usturoi, 9 ha tomate, 5 ha varza, 3 ha castraveţi, 4 ha de ardei, 3 ha de
radacinoase, 1 ha de mazăre; 5 ha alte culturi.
In toamna anului 2014 s-au însămânţat.
22

Primăria comunei Scânteia
Judetul Iaşi

Societăţile - 283 ha grau, 300 ha rapita
Arendaşii - 104 ha grau, 44 ha triticale şi 9,5 ha rapiţă
 REGISTRUL AGRICOL

POPULAŢIA Nr.de
EXISTENTĂ gospodării

Nr.
SATUL
cit.
1. SCÂNTEIA

1987

550

429

158

1054

374

2.

BODEŞTI

3.

BOROSEŞTI

4.

CIOCIRLEŞTI

381

118

5.

LUNCA-RATEŞ

355

123

6.

REDIU

248

102

7.

TUFEŞTI DE SUS

327

136

4781

1561

TOTAL
Străinaşi
Persoane juridice

131
33

EFECTIVELE DE ANIMALE ÎN STOC LA DATA DE 31.12.2014

Nr.
rând
0

1
2
3

TOTAL
SECTOARE

SPECIFICARE
1

2

3

BOVINE TOTAL (rd.2+.......13)
din care Vaci
Bovine
d.c. în lactatie

649
333
23

Din care
Asociatii
Ferme
agricole
familiale
private
4
5

649
333
-

-
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

de 2 ani Juninci
si peste
Masculi pentru repro.
Vaci reformate
Bovine de muncă
Bovine
Masculi
1-2 ani
Femele total
d.c. pentru sacrificare
Tineret
Masculi si femele pt.
bovin
sacrif.
sub 1 an Masculi pt. reproductie
Femele pt. reproductie
BUBALINE TOTAL
din care Bivolite
d.c. în lactatie
Tineret gestant
PORCINE
TOTAL
(rd.19+........rd.27)
Scroafe de prasila
din care Scrofite pt. reproductie
Vieri reproductie
Porcine între 50-80kg
la
între 80-100kg
îngrăsat
peste
peste 100kg
50kg
Porcine Masculi
20-50kg Femele
Purcei sugari sub 20kg (sub 2 luni)
OVINE TOTAL (rd.29+....34)
Din care Oi
Berbeci reproducători
Tineret
femel
an
precedent
24

12
30
70
-

12
30
70
-

-

204
1484

204
1484

-

87
60
234
178
520

87
60
234
178
520

-

305
100
3357
2700
88
95

305
100
3357
2700
88
95

-
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Tineret ovin an curent
Mioare montate
Alte
ovine
(pt.
îngrăşare)
CAPRINE TOTAL (rd.36+.....41)
Din care Capre
Tapi
Tineret
femel
an
precedent
Tineret caprin an curent
Tineret montat
Alte
caprine
(pt.
îngrăsare)
PĂSĂRI
TOTAL
–mii
capete(rd.43+..51)
Din care Păsări outoare
d.c. găini
Curci
Gâste
Rate
Alte specii total
d. c. struti
Tineret femel de înlocuire (1824sapt.) galinacee
Pui carne
CABALINE TOTAL-capete
Din care Iepe
Armăsari reproducători
Cabaline de muncă
IEPURI –capete
FAMILII DE ALBINE - familii
ANIMALE DE BLANĂ –capete
25

400
74

400
74

-

569
400
37
65

569
400
37
65

-

40
27

40
27

-

3097

3097

-

2871
2385
378
279
37
18(bibilici)

-

-

2871
2385
378
279
37
18(bibilici
)
-

321
184
10
127
100
860
-

321
184
10
127
100
860
-

-

-
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PRODUŞI VII OBŢINUŢI, PÂNĂ LA 31.12.2014

Nr.
rân
d

SPECIFICARE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
VITEI TOTAL
din care
-din însământări artificiale
MALACI TOTAL
din care
-din însământări artificiale
MIEI TOTAL
din care
-din însământări artificiale
IEZI TOTAL
din care
-din însământări artificiale
PURCEI TOTAL
din care
-din însământări artificiale
MÂNJI TOTAL
din care
--din însământări artificiale
FAMILII DE ALBINE

Din care
Asociat
TOTAL
Ferme
ii
SECTOAR
familial agricol
E
e
e
private
3
4
5
269
269
40
40
2310
2310
310
310
625
625
47
47
860
860
-

Tractoare şi utilaje agricole :
Persoane fizice Persoane juridice
Tractoare

27

15

Pluguri pentru tractor

20

10

Cultivatoare

-

4

Grape

10

12
26

Primăria comunei Scânteia
Judetul Iaşi

Semănători pentru păioase

2

8

Semănători pentru prăşitoare 2

7

Combine

2

3

Remorci pentru tractor

3

6

Căruţe

96

-

Autocamioane

2

7

Impreuna cu dumneavoastra, consilierii, cu viceprimar ul si colegii din
primarie am reusit ca in anul 2014 sa demaram multe obiective pe care le-am
propus la inceput de an din care únele le-am finalizat iar altele vor fi realizate in
cursul acestui an. De aceea va multumesc pentru colaborarea si implicarea de
carea ati dat dovada.

Primar,
Ing. Fănică Săcăleanu
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