
RAPORT

privind stdrcd economicd, sociqla si de mediu d comunei Buciumi si modul

de dducere la indeplinirc o hotarcfilor adoptdte de consiliul local Buciumi

in dnul 2076

Doamnelor si domnilor consilieri ,

Conform prevederilor art,63{1), lit. "b" si art.63{3), lit."a", una din atributiile
primarului comunei este de a prezenta consiliului local, in primultrimestru,

un raport cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei sl as

completa acest raport sl cu modul de aducere la indeplinire a hotararilor
adoptate de Consiliul Local Buciumi in anul 2016, intrucat, fiind autoritate
publica executiva, consider ca prezinta o mare importanta si modul cum
primarul si celelalte structuri de specialitate din aparatul de specialitate au

adus la indeplinire hotararile consiliului local. Motivez ca din motivul ca s-

au asteptat cifrele pentru buget in cursul lunii martie, iar acestea au venlt

abia in data de 28 martie, nu s-a mai facut convocarea in sedinta in luna

martiesiimplicit,nici raportul nu s-a mai putut prezenta.

Referitor Ia starea economica a Comunei Buclumi, nu se remarca schimbarl

semnificative comparativ cu anul precedent, din acele multe ramuri ale

economiei nationale, in mod concret si specific pentru comuna noastra, !!
reeasim decat agricultura care este practicata in mare masura de societati

comerciale si persoane fizice autorizate care au incheiat contracte de

arendare cu proprietarii de terenuri din comuna, si in mica masura de

proprietari individuali {atat cu privire la terenuri cat si la animale).

Suprafata totala a Comunei Buciumi a ramas neschimbata iar

repartizarera pe categorii de proprietate, respectlv pe categorii de folosinta

aceeasr



AIte ramuri ale economiei in afara comertului nu regasim pe raza

Comunei Buciumi intrucatla Registrul Comertului sunt inregistrate un

numar relativ mic de persoane flzice care desfasoara activltati de libera

practica (intreprinderi familiale si persoane individuale)

ln domeniul echiparii teritoriului, cu referire la caile de

comunicatie, accesul in comuna se face pe drumul comunal DC 124 Onesti-

Buciumi, drum modernizat, oferind conditii de circulatie foarte bune. Nu

avem cai ferate, iar ca echipare edilitara in prezent exista un sistem

centralizat de alimentare cu apa in satul Racauti, extins si in Catunul Conti

iar pentru satul Buciumi lucrarile de executie a unei astfel de retele vor

incepe probabil in perloada urmatoare. Comuna nu dispune de un sistem

centralizat de canalizare si de tratare a apelor uzate, gospodariile colectand

apele uzate in fose septice vitanjabile iar grupurile sanitare fiind de tip
uscat. Nu exista nici sistem centralizat de colectare a a0elor oluviale. Si cu

prlvire la acest aspect speram intr-o realizare in perioada urmatoare.

Nu exista retea de alimentare cu gaze naturale.

Energia electrica este asigurata de SC E-ON l\1OLDOVA, puterea instalata a

sistemului de distributie fiind extinsa pentru a putea prelua eventualii noi

consumatori casnici sau industriali in cazul in care in zona libera a

intravilanului extins alsatului Racauti vor lua fiinta astfel de consumatori.

In domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, totalul
cladirilor existente la sfarsitul anului 2016 era de 1670, din care locuinte

1664, acestea fiind proprietate privata, iar restul de 6 proprietate publica.

P.U,G.-ul si Regulamentul local de urbanism se afla in perioada de

valabilitate.

Populatia este in usoara crestere. Daca in anul 2005 la

infiintarea comunei, aceasta era de 2854 locuitori, din datele furnizate la

inceputul anului 2016 de Institutul National de Statistica prin Directia

Judeteana Bacau, aceasta era de 3453 locuitori, preconizand o crestere



usoara sj in continuare. Exista infrastructura pentru educatie, culte si

Sanarare;

Referitor la starea sociala a comunei Buciumi, am sa va prezint cateva

aspecte si date informative :

Faceam referire atunci cand am analizat starea economica la Dopulatie care

este in continua crestere, Structura etnica a populatiei comunei Buciumi

are o concentrare relativa a etniei rrome care locuieste in catunul din

aproplerea satului Racauti. Aceasta este motivatia principala care

determina o stare sociala precara,709/0 din totalul rromilor fiind beneficiari

de ajutoare sociale si alte forme de sprijin acordate de stat prin legi

sPeciale.

O alta motlvatie care reflecta starea sociala precara in randul locuitorilor
romani ar fi gradul de imbatranire al comunei, foarte multi locuitori fiind

trecuti de varsta tineretii si isi asigura traiul din pensii sau cultivarea
pamantului si cresterea a nima lelor.

Din totalul populatiei comunei Buciumi, erau inregistrate la

finele anului 201.6, ca salariati, 260 persoane si L60 someri. Restul

populatiei este pensionara, fara loc de munca sau plecata temporar in
strainatate.

Educatia este unul din elementele care favorizeaza starea sociala a unei

colectivitati locale. Pe teritoriul Comunei Buciumi functioneaza doua scoli-

una in satul Buciumi si una in satul Racauti cu o oopulatie scolara de 354

copii inscrisi in gradlnite, in invatamantul primar si gimnazial. In Comuna
Buciumi exista Caminele culturale din satele Buciumi si Racauti functionale
unde se pot desfasura diverse manfestari culturale.

Un rol important in socializare il reprezinta si biserica. In

Comuna Buciumi sunt 4 biserici ortodoxe si doua adventiste, una in satul
Racauti si una in Catunul Conti-Penticostala. Exista nevoi de intretinere si

investitii si in aceste lacase de cult, nevoi pe care am incercat-in masura
posibilitatilo r- sa le satisfacem in cursul a n ului 20L6, macar partial.



Starea de mediu-a comunei Buciumi este buna, mai ales incepand cu anul

2016 prin asigurarea functionarii unui sistem de colectare centralizata a

deseurilor menajere.

In cele ce urmeaza, voi face referire la aducerea la indeplinire a

hotararilor Consiliului local adoptate in anul 2016 si la activitatea conducerii

executive si a aoaratului de soecialitate,

Modul de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local-

In anul 2016, Consiliul local Buciumi s-a intrunit in sedinte ordinare,
numarul total al acestora fiind de L1 sedinte. In cadrul acestor sedlnte au

fost adoptate un numar total de 46 hotarari, cu caracter de lege, cu

caracter administrativ, de ordine interioara, de administrare a

patrimoniului comunei, stabillre de impozite si taxe locale, rectificarr ate

bugetului local,etc.

Din total de hotararl adoptate

nici una din hotarari si nu a fost

De asemenea, din

aparatul de specialitate a adus

acestora,

nu a fost jnitiata actiune in instanta pentru

lnregistrata nici o procedura prealabila.

totalul hotararilor adoptate, primarul si

la indeplinire in procent de L00% continutul

Daca am omis vreun aspect cu privire la aducerea la indeplinire a

hotararilor de consiliu, rog membrii consiliului sa iml atraga atentia.

Activitatea aparatului de specialitate a fost buna.

Bugetul local a insumat la partea de venituri suma de 5 358 973,71 1ei, iar la

partea de cheltuieli suma de 5 000 683,61 lei, cu un excedent bugetar de

358 290,10 lei .

Comparand cele mentionate de mlne in raportul din anul
precendent si pentru a se intelege care au fost propunerile si prioritatile din

anul 2016 si masura in care acestea s-au realizat, voi expune mai jos

acestea, du0a cum urmeaza :



- intocmirea documentaliei pentru alimentare cu apd 9i canalizare in Sat

Buciumi, canalizare ti stalie de epurate in Sat Rdc;uti, prima etapd - am

obtinut finantare prin PN DR 2014 - 2020.

- Asfaltare 3 l(m in sat R;c;uti.

- Teren minifotbal in sat Buciumi.

- Reparalie Drum Comunal -1000 mp

- central; pentru incilzire cu lemne Primdrie

- CentralS de incdlzire cu lemne, instalatie de cAIdurd, alimentare cu apA fi
grup sanitar C;min Cultural Rdcdutri

- Cadastru pentru toate drumurile din comuni

- Cadastru general pentru tarlaua "luga" sat Buciumi

- Administrarea colecterii gunoiului

- Tntretinere iluminat public

- intrelinere alimentare cu ape a satulul RAcAuli

- lgienizare, cur5lenie gi lemne de foc pentru cele doud $coli din Comuni

- Balastare drumuriln toatd comuna - unde a fost necesar

- Lucrdri de deszdpezire a comunei Buciumi

-Ajutor financiar pentru achizitii de materiale de construclii la bisericile din

comuna

Ar mai fi multe de spus dar toate au depins de o buni organizare $i

administrare a comu nei.



Pentru a ma putea raporta la anul precedent, consider ca trebuie

enumerate si prioritatile pentru anul acesta chiar daca dumneavoastra

cunoasteti sltuatia din bugetul local pe care tocmai l-ati aprobat

Astfel:

- intocmire PTH pentru ap5, canalizare $i stalie de epurare in localitdlile

Buclumi $i Rdc;uti - prima etapd

- Licitatie pentru inceperea lucrdrilor de alimentare cu ap6, canalizare 5i

stalie de epurare in localitdlile Buciumi ii Rdcduti - prima etapd

- Studiu de fezabilitate extindere apd $i canalizare in localit;lile Buciumi ii
Rdcduti -a doua etapd

- Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea $i dotarea gcMin satul Bucrumi

- Amenajare terenuri minifotbal in localitdlile Buciumi ii Rdcduli cu

acostament de beton gi covor sintetic

- Reparatii generale primerie

- Dotare Cdmin Cultural Buciumi cu fonduri Europene (mese, scaune,

dulapuri, calculatoare, bibliotecS, etc)

- Veseld, apd bucirie 9i canalizare Cdmin Cultural Buciumi

- Dig de proteclie cetun "Conti" - sat Rdc;uli

- Reparatie pod "Contri"

- Studiu hidrologic $i foraj la o adencime de aproximativ 200 ml, dacd gdsim

ap; pentru suplimentarea necesarului de apd a satelor Buciumi $i RAcduti

din sursd proprie;

- Continuarea lucrdrilor celor 3 km de asfalt din Rdcduti conform proiectului

- Continuare cadastrului general pentru terenurile agricole ii forestiere in

limita fondurilor ce se vor aloca



- intrelinere iluminat public

- Tntrelinere alimentare cu apd a satului Rdceuli

- Admin istrarea colect;rii gunoiului

- lgienizare, curdtenie ti lemne de foc pentru cele doud Scoli din Comund

-Balastare drumuriin toat; comuna - unde este necesar

- Ajutor financiar pentru achizitii de materiale de construclii la bisericile din

comune

- Finantarea necesari pentru pentru buna desfSgurare a administraliei
publice locale Buciu mi

Toate acestea se pot realiza administrand corect fondurile alocate.

In finalul raportului, as dori sa aduc la cunostinta consiliului local ca

intreaga activitate desfasurata la Primaria comunei Buciumi poate fi
catalogata ca buna si foarte buna.

Doresc sa multumesc tuturor celor care m"au sprijinit in ceea ce

am realizat in anul 2016 si care au inteles scopul nostru ca autoritati locale,

asigurandu-i, la randul meu de acelasi sprljin.

Data 3 aprilie 2017 PRIMAR,

COZMA FANICA



ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNABUCIUMI
PRIMARIA COMUNEI BUCIUMI
NR. 1685 din 4.04.201'7

PROCES . VERBAL
privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a

Raportului privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei
Buciumi si modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de

Consiliul Local Buciumi in anul 2016

Subsemnata Bilei Elena, secretar al Comunei Buciurni, Judetul

Baoau, in confonnitate cu prevederile Legii nt.54412003 privind accesul la

informatiile publice, cu prevederile Legii w.21512001 privind administratia
publica locala, republioata, cu modifioarile si completarile ulterioare, am

prooedat astazi, data de mai sus la afisarea la sediul Prirnariei Cornunei
Buciumi si pe site-ul acestei instifutii a Raportului privind starea econolnioa,

sociala si de mediu a Comunei Buciumi si rnodul de aducere la indeplinire a

hotaxarilor adoptate de Consiliul Local Buciumi in anul 2016.

Drept pentru caxe am incheiat prezentul prooes-verbal in 2 (doua)

exernplare, unul pentru dosalul de sedinta si unul pentru afisaxe impreuna cu

Raportul.

SECRETAR,
ELEN.{BILEI

vh4'


