RAPORT
Privind situatia economico – sociala a comunei Scinteia, judetul Iasi, în anul 2008

Un an foarte important pentru comunitatea locală ca de altfel pentru întreaga ţară când am fost chemaţi la urne
pentru a ne alege structurile locale şi centrale.
Este pentru prima dată după 1990 când Parlamentul României este ales prin vot uninominal pe Colegii, iar
preşedintele Consiliului Judeţean este ales prin vot direct de către cetăţeni.
Apreciez faptul că locuitorii comunei Scînteia s-au descurcat bine în faţa acestui test şi chiar s-au prezentat la
urne într-un număr apreciabil.
Din punct de vedere al gospodăririi localităţi, 2008 a fost un an cu rezultate bune- locuitorii satelor beneficiind
de aceste înbunătăţiri.
Sumele primite de la buget au fost satisfăcătoare( puteau fi şi mai bune) fapt ce ne-a permis să realizăm o
serie de lucrări pentru comunitate.
Sumele prevăzute a se încasa la bugetul local din venituri proprii( taxe şi impozite de la populaţie) s-a realizat
în procent de aproximativ 90%- încasându-se 152.000 lei faţă de plan care a fost de 177.000 lei.
Din totalul poziţiilor de rol persoane fizice şi juridice de 1767 au fost lichidate 1174, iar nelichidate au rămas
593.
Rămăşiţă mai mare se înregsitrează la amenzi- unii contribuabili care primesc amenzi au domiciliul pe raza
comunei Scînteia, însă locuiesc efectiv în alte localităţi, şi de aceia sunt mai greu de urmărit. De asemenea avem
rămăşiţe şi la terenul din extravilan în situaţia când contribuabilul locuieşte în altă localitate sau când sunt mai mulţi
moştenitori şi nu şi-au rezolvat legal moştenirea.
PĂŞUNATUL
Păşunatul efectivelor de animale în 2008, s-a realizat după programul de păşunat aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local.
Datorită precipitaţiilor abundente de care am beneficiat în cursu anului 2008, nu au fost probleme cu asigurarea
cantităţii de iarbă necesară pentru hrana animalelor. Şi furajele care au fost recoltate pentru perioada de iarnă au fost
în cantităţi îndestulătoare.
Începând din 2005-2006 efectivele de animale din comuna Scînteia au început să se micşoreze, impactul cel mai
mare a fost în anul 2007 când datorită secetei foarte mari, pe fondul lipsei de hrană şi apă, numărul de animale la
specia bovină s-a redus la aproape jumătate.
Deşi se primesc subvenţii pe cap de animal, iar furajele sunt relativ ieftine într-un an agricol normal, se pare că
gospodarul de la sate nu prea mai dă importanţă acestei vechi îndeletniciri, de creştere a animlelor în gospodăria
proprie.
Începând din anul 2008, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei 125/2006 privind subvenţia pe suprafaţă, nu
au mai fost percepute taxe de păşunat pe cap de animal. Cele 477 ha. păşune au fost arendate la mai mulţi deţinători
de animale, întocmindu-se în acest sens contract de arendă cu fiecare din cei 13 cetăţeni. Suma totală depusă la
caseria Primăriei a fost de aproximativ 60.000 lei. Singura persoană care nu a depus banii la casierie este d-l Chiriac
Dănuţ, care a ridicat suma de 16.400 lei. Cheltuieli care s-au făcut în 2008
- procurat Motocositoare – 2.987 lei;
- ţeavă recuperată pentru confecţionat jgheaburi(adăpători) –
8. 925
- azotat de amoniu- 25 to. ,38.999 lei;
Total cheltuieli – aproximativ 51.000 lei
PIAŢA SCÎNTEIA
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În anul 2008 au avut loc o serie de controale din partea mai multor instituţii astfel:
- din partea DSV Iaşi- 4 controale;
- din partea Direcţiei Silvice- 2 controale, din notele de constatare reiese faptul că nu toţi care vin în piaţă cu
material lemnos sunt în regulă, unii nu aveau documente legale de provenienţă a mărfi, alţii aveau
documentele expirate, aceştia au fost sancţionaţi cu amendă.
Din procesele verbale încheiate de D.S.V. Iaşi, sunt menţionate aceleaşi probleme care trebuie până la urmă
rezolvate şi anume:
- sectorizarea pieţei pe categorii de mărfuri şi specii de animale;
- împrejmuirea perimetrului pieţei pe toate laturile;
- să existe o singură cale de acces în piaţă;
- interzicerea comercializării în piaţă a porcinelor şi păsărilor;
Cerem în continuare sprijinul mai ferm al poliţiei în zilele de luni pentru deblocarea traficului pe DJ 246, unde se
comercializează cereale, animale sau alte produse. Un motiv de blocare a traficului este şi staţionarea căruţelor cu
cereale în zona Ştefan Stoleru pentru cântărire în vederea comercializări, de aceia trebuie să rezolvăm noi Primăria
problema cântăririi cerealelor.
Suma încasată în 2008 a fost de aproximativ 20.000 lei. Suma cheltuită pentru pietruire şi alte mici cheltuieli(
materiale de curăţenie, scândură, ciment) este de 20.700 lei.
PAZA OBŞTEASCĂ
Paza obştească s-a realizat conform planului de pază existent, în conformitate cu Legea 333/2003 privind paza
obiectivelor şi cetăţenilor.
În ultimele luni ale anului 2008 paza nu a mai funcţionat, de aceia împreună cu dumneavoastră domnilor consilieri
şi organele de poliţie din comuna, vom încerca ca pentru 2009 să găsim alte soluţii privind paza şi siguranţa
cetăţenilor.
ACTIVITATEA ServiciuluiVoluntar pentru Situaţii de Urgenţă
În anul 2008 Serviciul Voluntar a participat cu autospeciala din dotare la stingerea a 7 incendii din care 2 au avut
loc pe raza comunei Grajduri, cu această comună având contract de colaborare încheiat la începutul anului 2008pentru care a achitat Primăriei Scînteia suma de 5.000 lei.
Din cele 5 incendii care au avut loc în comuna Scînteia, cel care a izbucnit la familia Răducanu Constantin şi
Zamfira- din satul Lunca Rateş, a fost cel mai violent prin faptul că s-a soldat cu o victimă, iar casa a ars în totalitate,
cu tot ce era înăuntru. Se pare că incendiu a fost provocat de la un scurt circuit electric.
Din cele 7 incendii la care a participat SVSU pe raza celor 2 comune, 3 au avut loc la furaje ( stoguri cu fân) şi 4
la case de locuit sau anexe gospodăreşti. La 4 din 7 incendii nu a mai fost nevoie de intervenţia Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă, focul fiind stins numai cu autospeciala din dotare.
Conform Ordin 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 2008 s-au efectuat un număr de 48 controale la gospodăriile populaţie,
14 la unităţile de învăţământ şi 26 la operatorii economici şi instituţiile publice.
În perioada 01-05 a .IX. a 2008 au fost organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi,
cursuri de pregătire în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, la care a participat un număr de 4 voluntari şi 1
angajat, după testarea finală, cursanţii au obţinut adeverinţe de specialitate în compartimentul de prevenire din
S.V.S.U., cursurile au fost organizate la Primăria Scînteia şi au participat mai multe comune.
ACTIVITATEA DE GOSPODĂRIRE
Şi în anul 2008 s-a avut în vedere o serie de lucrări de gospodărire, unele au fost lucrări în continuare altele
începute şi chiar finalizate.
Desigur că cea mai importantă lucrare de gospodărire din 2008 şi care a fost şi finalizată este asfaltarea D.S.
322- Gară- Primărie.
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Prin asfaltarea acestui drum s-a îmbunătăţit accesul de intrare în piaţă, cu excepţia zilei de luni toţi navetiştii (
cadre didactice, funcţionarii primăriei, elevi, muncitori ) circulă într-un mod civilizat, fără a se mai feri de bălţi şi noroi.
În funcţie de posibilităţile financiare, în anul 2009 vom încerca să turnăm o cămaşă de beton la trotuarul din lungul
rigolei, pe porţiunea gară- punte.
S-au întreţinut cu piatră toate drumurile din satele componente comunei Scînteia, de asemenea s-a pietruit(
drumul de pământ) – drumul din faţa S.M.A. – prin spatele Dispensarului Uman- care iese la Vasile Chelaru, acest
drum poate fi folosit în special de utilajele agricole în timpul campaniei agricole, pentru a se evita trecerea prin centrul
comunei. S-a continuat pietruirea drumului Scînteia Nouă- Lunca Rateş ( din pământ) până la colţ şcoală.
De asemenea drumurile au fost reprofilate cu autogrederul de fiecare dată când a fost necesar.
S-a intervenit cu beneficiarii Legii 416/2001 la decolmatarea podurilor şi podeţelor, s-au realizat podeţe noi din
ţeavă recuperată acolo unde a fost nevoie.
A fost acoperit depozitul de gunoi de la Bodeşti ( Lutărie)- de fapt până 01.07.2009 toate depozitele de gunoi de
pe raza comunei trebuie acoperite cu pământ şi desfiinţate.
La clădirea Primăriei au avut loc o serie de lucrări astfel :
- s-a schimbat tâmplăria , mobilierul, lucrări de igeienizare, dotări cu calculatoare, cablu pentru internet, V.P.N.la evidenţa populaţiei;
- preventiv s-au montat camere de supraveghere, şi alte dotări necesare pentru buna funcţionare a instituţiiei.
ACTIVITATEA BIBLIOTECII COMUNALE
Biblioteca comunală” Emil Condurachi” din comuna Scînteia, a desfăşurat în anul 2008 o activitate diversificată
de servicii cum ar fi: împrumut de carte de la bibliotecă şi domiciliu, informaţii cu caracter comunitar, referinţe
bibliografice, activitaţi culturale, etc.
Tot în anul 2008, la bibliotecă s-a deschis un centru de internet cu acces gratuit în cadrul căruia s-au
desfăşurat activităţi specifice cum ar fi cursuri de instruire a elevilor de la Şcoala Scînteia dar şi a fermierilor,
beneficiari ai cursurilor organizate de World Vision.
Acest program pilot a luat fiinţă ca urmare a bunei colaborări a Fundaţiei Bill şi Melinda Gates, IREX Bucureşti
şi Primăria comunei Scînteia. Biblioteca noastră a fost selectată în acest program datorită colaborării şi sprijinului
material acordat de Primăria Scînteia. Astfel, spaţiul bibliotecii a fost renovat,( sala calculatoarelor şi holul) s-a
achiziţionat mobilier nou, centrală termică, tâmplărie P.V.C. în valoare de 34.000 lei. Fundaţia a venit cu 5
calculatoare, un laptop, o imprimantă multifuncţională, staţie Wireless,Webcam, căşti toate în valoare de aproximativ
15.000 lei.
În cursul anului 2008 bibliotecara a participat la cursuri de pregătire profesională desfăşurate pe mai multe
domenii şi anume : management de bibliotecă, I.T. , servicii noi de bibliotecă. Costul acestor cursuri a fost suportat în
totalitate de IREX Bucureşti.
Deşi activitatea a fost perturbată o mare parte a anului cu lucrările de renovare, totuşi la data de 1 septembrie
de când s-a deschis, biblioteca a cunoscut o afluenţă mare de utilizatori ( în special elevi de la Şcoala Scînteia).
Mulţi dintre ei au venit pentru centrul de internet dar şi pentru împrumut de carte, referinţe.
Reflectată în cifre activitatea biblioteci arată astfel : în anul 2008 s-a înscris un număr de 411 utilizatori noi faţă
de 326 în 2007. Numărul utilizatorilor activi 1351 structuraţi astfel: 92 muncitori, 41 studenţi, 43 pensionari, 84 casnici,
78 agricultori, 28 funcţionari, 47 intelectuali, diferenţa constituind-o preşcolarii din comună.
ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Scînteia a fost înfiinţat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 23/29.06.2006 şi desfăşoară activităţi de protecţie socială la nivelul întregii comune, având
responsibilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării acestor servicii. Funcţionarul public din cadrul Compartimentului de
Asistenţă Socială a desfăşurat activităţi pe baza strategiilor adoptate de Consiliul Local Scînteia care au vizat
implementarea reformei în domeniul asistenţei sociale, pentru a răspunde cu promptitudine nevoilor şi cerinţelor
comunităţii locale.
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S-a avut în vedere aplicarea noii legislaţii în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor beneficiarilor,
asigurarea exercitării efective a drepturilor de orice tip şi în raport cu toate instituţiile implementate.
Strategia Compartimentului de Asistenţă Socială, are în vedere următorele obiective prioritare: reorganizarea
sistemului de protecţie socială existent la nivel local, pentru a include toate categoriile de beneficiari ( persoane aflate
în situaţii de risc, dependente de serviciul social; personae abuzate emoţional, fizic sexual; femei abuzate fizic şi
psihic-( victime ale violenţei domestice).
Reflectat în cifre activitatea Compartimentului de Asistenţă Socială arată astfel:
• 77 de familii şi personae singure au beneficiat de ajutor social fiind achitată suma de 131.449 lei;
• ajutoare sociale pentru încălzirea locuinţei- 77 de beneficiari cu suma de 22.330 lei;
• ajutoare pentru încălzirea locuinţei -1045 de beneficiari unde s-a achitat suma de 226.387 lei;
• ajutoare de urgenţă -5 cazuri cu suma de 2.200 lei;
• ajutoare de înmormântare -2 cazuri cu suma de 600 lei;
• personae cu handicap grav -23 cazuri din care 21 cazuri beneficiază de asistenţi persoanali şi 2 cazuri de
îndemnizaţie persoană cu handicap;
• alocaţii de stat -82 dosare;
• alocaţie complementară – 569 dosare;
• alocaţie monoparentală- 140 dosare;
• alocaţie copil nou născut 58 de beneficiari cu suma de 11.064 lei;
• acordare trusou- 61 beneficiari cu suma de 9.150 lei;
• îndemnizaţie pentru creşterea copilului- 21 de beneficiari;
• persoane cu handicap accentuat, mediu şi uşor- 110 cazuri;
• copii ocrotiţi prin măsura de plasament în familia lărgită- 16 cazuri;
• asistenţi maternali profesonişti- 28 familii;
În cursul anului 2008 s-au întocmit un număr de 217 anchete sociale la cererea instituţiilor şi persoanelor.
ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ
În cursul anului 2008 au fost întocmite un număr de 55 acte de stare civilă din care: 4 naşteri, 19 căsătorii, 32
decese.
Au fost eliberate un număr de 139 certificate de stare civilă din care: certificate de naştere- 46, certificate de
căsătorie- 34, certificate de deces – 59.
Acte speciale întocmite 3 din care: transcrieri naşteri-2, transcrieri decese-1.
S-au emis un număr de 1875 dispoziţii şi 64 Hotărâri ale Consiliului Local.
EVIDENŢA POPULAŢIEI
La Serviciul Public de Evidenţa Persoaneli Scînteia, sunt arondate un număr de 11 comune cu o populaţie activă
de peste 45.000 persoane.
1. Activităţi pe linie de evidenţă a persoanei
-

-

s-au primit cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de identitate
provizorii şi cărţilor de alegător, întocmindu-se un număr de 3.100 acte de identitate ( adică 2928 cărţi de
identitate şi 172 cărţi de identitate provizorii) precum şi 2.876 cărţi de alegător.
au fost efectuate un număr de 399 de verificări a persoanelor care au solicitat schimbarea actelor de identitate,
ca urmare a schimbării domiciliului.
s-au pus în legalitate un număr de 28 tineri pentru prima înregistrare.
au avut loc 5 acţiuni cu camera mobilă în comunele mai depărtate sau acolo unde mijloacele de transport în
comun nu sunt suficiente după cum urmează:
- 2 acţiuni în comuna Ţibana- 299 de cereri;
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- 1 acţiune în comuna Ţibăneşti – 116 de cereri;
- 1 acţiune în comuna Dobrovăţ- 53 de cereri;
- 1 acţiune în comuna Mironeasa- 73 de cereri;
- s-a asigurat respectarea secretului de serviciu şi securitatea documentelor

care s-au întocmit.

2. Activităţi pe linie de informatică
-

s-a actualizat baza de date cu informaţii referitoare la persoanele care au solicitat eliberarea unui act de
identitate;
au fost implementate în baza de date un număr de 835 comunicări de naştere precum şi 265 acte de identitate
ale persoanelor decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
au fost implementate în baza de date un număr de 112 vize de reşedinţă, precum şi un număr de 172 cărţi de
identitate provizorii;
au fost aplicate rapoartele de producţie în baza de date locală, după primirea cărţilor de identitate;
s-au generat un număr de 87 loturi de producţie, actualizându-se baza de date cu rapoartele de producţie.
3. Activităţi pe linie de management

Activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurat 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 identităţii false, în scopul prevenirii unor astfel de situaţii.
Au fost centralizate şi întocmite situaţiile statistice şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar şi
trimestrial de către SPCLEP Scînteia.
În perioada analizată s-a urmărit deservirea ireproşabilă a cetăţenilor, dându-se dovadă de solicitudine, iar
actele de identitate eliberate, au fost de bună calitate, astfel că nu s-a înregistrat nici o reclamaţie din partea
acestora..

FONDUL FUNCIAR
În anul 2008 au fost întocmite un număr de 89 dosare privind acordarea de despăgubiri pentru persoanele
validate pe anexa 39, la Legea 1/2000.
-s-au soluţionat 13 cereri înregistratela Legea 247/2005 şi s-au înaintat la Prefectură- (Comisia Judeţeană de
Fond Funciar )în vederea validării sau invalidării propunerilor făcute de către Comisia Locală de Fond Funciar;
-s-a întocmit documentaţia a 4 referate în vederea mădificării titlului de proprietate precum şi a anexei de
validare;
- au fost înregistrate un număr de 20 scrisori-sesizări care au fost soluţionate;
- la cererea cetăţenilor au fost effectuate un număr de 8 remăsurători;
- a fost întocmită documentaţia necesară în vederea eliberării titlurilor de proprietate pentru 21 de personae;
- s-au întocmit diferite situaţii la cererea instituţiei Prefectului cum ar fi: situaţii centralizatoare privind modul de
soluţionare a cererilor la Legea 247/2005.

SITUAŢIA CULTURILOR AGRICOLE ÎN ANUL 2008
În anul 2007-2008 pe teritoriul comunei Scînteia au fost cultivate următoarele culture principale de către
societăţile comerciale şi gospodăriile populaţiei:
1.Cultura grâului
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-

SC”DAMICPANIS” SRL- 113 ha cu o producţie totală de 475 to.
SC”AGRO VIMM RO INVEST” SRL- 39 ha. cu o producţie totală de 164 to.
SC”ASOCIAŢIA CREŞTINĂ DE PRESTĂRI SERVICII” -10 ha, cu o producţie totală de 42 to.
SC”AGRICOLA DAIANA” SRL- 25 ha. cu o producţie totală de 97 to.
SC”AGROCOP UNIREA”SRL- 245 ha. cu o producţie totală de 882 to.
GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI-120 ha. cu o producţie totală de 474 to.
2.Cultura porumbului

-

SC”DAMICPANIS” SRL- 10 ha cu o producţie totală de 70 to.
SC”AGRO VIMM RO INVEST” SRL- 17 ha. cu o producţie totală de 102 to.
SC”AGROCOP UNIREA”SRL- 130 ha. cu o producţie totală de 845 to.
GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI-760 ha. cu o producţie totală de 3.800 to.
3.Cultura rapiţei

-

SC”AGRICOLA DAIANA” SRL- 35 ha. cu o producţie totală de 45 to.
SC”AGROCOP UNIREA”SRL- 25 ha. cu o producţie totală de 30 to.
4.Cultura florii soarelui

-

SC”DAMICPANIS” SRL- 20 ha cu o producţie totală de 41 to.
SC”AGRO VIMM RO INVEST” SRL- 22 ha. cu o producţie totală de 43 to.
SC”ASOCIAŢIA CREŞTINĂ DE PRESTĂRI SERVICII” -22 ha, cu o producţie totală de 33 to.
SC”AGRICOLA DAIANA” SRL- 8 ha. cu o producţie totală de 17 to.
SC”AGROCOP UNIREA”SRL- 16 ha. cu o producţie totală de 19 to.
GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI-30 ha. cu o producţie totală de 52 to.

-

În toamna anului 2008 în comuna Scînteia s-au semănat următoarele culturi:
grâu -338 ha.;
rapiţă -312 ha.;
orz- 35 ha.;

Din punct de vedere agricol anul 2008 poate fi considerat un an cu rezultate
foarte bune, cu producţii mari şi foarte mari la hectar( producţia de grâu pe hectar fiind printre cele mai mari din anul
1990 încoace) mai ales că vine după un an cu secetă excesivă şi producţii foarte mici la majoritatea culturilor
REGISTRUL AGRICOL :
Număr de poziţii înscrise în registrele agricole – 1.439 din care:
- sat Scînteia - 507
- sat Boroseşti - 327
- sat Bodeşti
- 149
- sat Ciocîrleşti - 109
- sat Lunca Rateş -125
- sat Rediu
-94
- sat Tufeşti de Sus – 128
- străinaşi
- 56
- pesoane juridice – 32
Populaţia totală este de 4.640 din care :
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- 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 677, din care:
- vaci şi junici- 300
- tineret – 377
- Ovine – 2166, din care: oi matcă 1800
- Caprine – 77
- Porcine – 710
- Cabaline – 470
- Iepuri de casă – 200
- Păsări – 5127
- Familii de albine – 700
Tractoare şi utilaje agricole :
Tractoare
Pluguri pentru tractor

Persoane fizice Persoane juridice
19
10
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

150

-

1

2

Căruţe
Autocamione

Primar,
Fănică Săcăleanu
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