RAPART
pfivind stsrea economico, sociala si de mediu a comunei Buciumi si modul
de qducere ld indeplinire a hotdrcrilor ddaptate de consiliul locol Buciumi
in dnul2Q77

Conform prevederilor art.63(1), iit, "b" si art,63(3), lit."a", una din
atributiile primarului comunei este de a prezenta consiliului local, in primul
trimestru, un raport cu privire la starea economica, sociala si de mediu a
comunei si de a completa acest raport si cu modul de aducere la indeplinire
a hotararilor adoptate de Consiliul Local Buciumi in anul 2017, 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 Ia indeplinire hotararile consiliului local.

Referitor la starea economica a Comunei Euciumi, nu se remarca
schimbari sernnificative comparativ cu anul precedent, din acele multe
ramuri ale economiei nationale, in mod concret si specific pentru comuna
noastra, nu regasim decat agricultura care este practicata in mare rnasura
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
animaleJ.

Suprafata totala

a

comunei Buciurni

a

ramas neschimbata iar

repartizarera pe categorii de proprietate, respectiv pe categorii de foiosinta
este aceeasi

.

Alte ramuri ale economiei in afara comertului nu regasim pe raza
Comunei Buciumi intrucat la Registrul Comertului sunt inreglstrate un

numar relativ mic de oersoane fizice care desfasoara activitati de libera
practica (intreprinderi familiale si persoane individuale),

In domeniul echiparii teritoriului, cu referire la caile de
conrunicatie, accesul in comuna se face pe drumul comunal Dc 1"24 OnestiBuciumi, drum modernizat, oferind conditii de circulatie foarte bune, Nu
avem cai ferate, iar ca echlpare 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 in perioada imediat urmatoare. Comuna nu dispune de un sistem
centralizat de canalizare si de tratare a apelor uzate, gospodariile colectand

apele uzate in fose septice vitanjablle iar Srupurile sanitare fiind de tip
uscat. Nu exista nici sistem centrallzat de colectare a apelor pluviale Si cu
privire la acest aspect, lucrarile pentru reteaua de canalizare vor incepe in
perioada imediat urmatoare.
Nu exista retea de alinrentare cu gaze naturale,

Energia electrica este asi8urata de SC Delgaz Grid S.A., puterea instalata

a

sistemului de distributle fiind extinsa pentru a putea prelua eventualii noi

cazul in care in zona libera
intravilanului extins al satului Racauti vor lua fiinta astfel de consurnatori.

consumatori casnici sau industriali

in

a

domeniLrl urbanismului si amenajarii teritoriului, totalul
cladirilor existente la sfarsitul anului 2017 era de 1676, din care locuinte
1669, acestea fiind proprietate privata, lar restul de 7 proprietate publica.
P.U,G.-ul si Regulamentul local de urbanism se afla in perioada de

In

valabilita te.
Populatia este in usoara crestere. Daca in anul 2016 aceasta era
de 3240 locuitori, din datele furnizate la inceputul anului 2018, aceasta era
de 3453 locuitori, oreconizand o crestere usoara si in continuare. Exista

jnfrastructura pentru educatie, culte sisanaiate i
Referitor la starea sociala a comunei Buciumi am sa va preztnt cateva
aspecte si date informative
:

Faceam referire atunci cand am analizat starea economica la populatie care

este in continua crestere. Structura etnica a populatiei comunei Buciurni
are o concentrare relativa a etniei rronle care locuieste in catunul din
apropierea satului Racauti. Aceasta este motivatia principala care
determina o stare sociala precata, TOya dln totalul rromilor fiind beneficiari
de ajutoare sociale si alte forme de sprijin acordate de stat prin legi
specia le.

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

Lrecuti de varsta tineretii si isi asigura traiul din pensii sau cultivarea
pama ntului si clesterea a nima lelor

Din totalul populatiei comunei Buciumi, erau inregistrate

la

finele anului 2017, ca salariati,1B0 persoane si 85 someri. Restul populatiei
este pensionara, fara loc de munca sau plecata temporar in strainatate.
Educatia este unul din elementele care favorizeaza starea sociala a unel
colectivitati locale. Pe teritoriul Comunei Buciumi functioneaza doua scoli'
una in satul Buciumi si una in satul Racauti cu o populatie scolara de 354
copii inscrisi in gradinite, in invatamantul primar si gimnazial. In Comuna

Buciumi exista Caminele culturale din satele Buciumi si Racauti functionale
unde se pot desfasura diverse manfestari culturale .

il

reprezinta si biserica ln
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
posibilitatilor- sa le satisfacem in cursul anului 2017, maca r partial

Un rol important in socializare

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.

ln cele ce urmeaza, voi face referire la aducerea la indeplinire a
hotararilor Consiliului localadoptate in anul 2017 si la activitatea conducerii
executive si a aparatului de specialitate

Modul de aclucere la indeplinire a hotararilor consiliului local-

In anul 2017, Consiliul local Buciumi s-a intrunit in sedinte ordinare,
numarul total al acestora fiind de:10 sedinte. ln cadrul acestor sedlnte au
fost adoptate un numar total de 53 hotarari, cu caracter de lege, cu

caracter administrativ,

de ordine

interioara,

de

administrare

a

patrimoniului comunei, stabilire de impozite si taxe locale, rectificari ale
bugetului local,etc.
Din

total de hotarari adoptate nu a fost initiata actiune in instanta pentru

nici una din hotarari si nu a fost inregistrata nici o procedura prealabila

De asemenea, din totalul hotararilor adoptate, primarul

si

aparatul de specialitate a adus la indeplinire in procent de 100% continutul
acestora.
Daca am omis vreun aspect cu privire la aducerea la indeplinire

a

hotararilor de consiliu, rog mernbrii consiliului sa imi atraga atentia'

de sDecialitate a fost
aparatului
venituri suma de 4 Bt9 816, 75
Busetul local a insumat la artea
anul busetar s-a incheiat cu un d ficit de 406 490,41 lei
Activitatea

comparand cele mentionate de rnine

in

raportul din

lar

anul

pfecendent si pentru a se inteiege care au fost propunerile si prioritatile din
anul 2AL7 si masura in care acestea s-au reallzat, voi expune mal los
acestea, duPa cum urmeaza

:

5-au incheiat urmatoareie contracte la obiective considerate priorjtati
anul 2017:

in

a. contractul pentru "intocmire sF-extindere retrea de aiimentare cu
aod ln Comuna BLrcium' -valoare-35 700 lei ii 'i"tocmire 5F

Extindere retrea de canalizare

in Comuna Buciumi"-valoare=35

700 leij

b. Contractul pentru "Foraj cercetare hidrogeologicd, localitatea
uli"-va loare=132 891, 35 lei;
Contractul pentru'fnfiinlare relea de alimentare cu apd, relea de
canalizare Si statie de epurare in Comuna Buciuml"-Proiect AFIRin curs;
Contractul pentru "Elaborare PTh, DE, Caiet sarcini pentru
investitia prevazuti la lit,"c"- valoare 96 390 leij
Contractul pentru "Servicii verificare tehnicd Proiect prevdzut la
lit."c" "-valoare 24 990 lei j
Contractul de executie "Dig consolidat cu beton in Cdtunul Con!i"valoare 199 91.5, 79 lei;
Contractul pentru "Reparalii capitale sediul Primdriei"-valoare 146
015,35 leij
gazon sintetic
Contractul
execulie "Pardoseal; beton
miniteren fotbal, sat Rdcduli"-valoare 51 796, 60 lei;
Contractul
execulie "Pardoseald beton gazon sintetic
Rdcd

c.
d.
e.

f,
g.
h.

i.

de

ti

de

ii

miniteren fotbal, sat Buciumi"-valoare 64 746,f9 lei)
De asemenea, s-a conlinual cu activitatile si actiunile ce necesita

o permanenta atentie pentru functionarea

corespunzatoare a serviciilor

publice catre cetateni, si anume;
- Admin istrarea colectdrii gunoiuluij
- intrelinere ilum inat publicj
-

intrelinere alimentare cu apd a satului Rdcduli;

- lgienizare, curdlenie $i lemne de foc pentru cele doud gcoli din Comund;
- Lucriri de deszdpezire a comunei Buciumi
-Ajutor financiar pentru achizilii de materiale de construclii la bisericile din
comund
Pentru a ma putea raporta la anul precedent, consider ca trebuie

enumerate si prioritatile pentru anul acesta chiar daca dumneavoastra
cunoasteti sftuatia din bugetul local pe care tocmai l-ati aprobat.
Astfel:

-s-a semnat Contractul de finantare in suma de 11 006 438 lei, finantat
prln AFIR pentru ,,lnfiintare alimentare cu apa, retea de canalizare si statie
de epurare in Comuna Buclumi ,, iar stadiul este faza de Iicitatie publica
care este aproape definitivata; 5-a facut evaluarea tehnica si s-a obtinut
ava

n

su i;

-s-au semnat Contractele de finantare pentru,,Extindere allmentare cu apa,
in Cornuna Buciumi"-valoare- 3 591 643 lei si ,,Extindere retea de canalizare
ln Comuna Buciumi- valoare-5 274 845lei -etapa a 1l-a; ln prezenta suntem
la faza de licitatie PTh si executare lucrarej

-se va intocmi un Studiu de fezabilitate si se va efectua contractarea
serviciilor de consultanta pentru,,Modernizare instalatie de iluminat publjc
in Comuna Buciumi" j
- se va continua cadastrulgeneral pentru terenurile agricole ti forestiere in
limita fondurilor ce se vor alocai
- intrelinerea iluminatului public existentj
- lntrelinerea sistemului de alintentare cu apd a satului Rdcduli
- Administrarea in continuare a colectirli gunoiului
- lgienizarea, curilenia $i asigurarea cu lemne de foc pentru cele doud
Scoli dln Comun;i
-se vor balastra dn:murile in toat; comuna - unde va fi necesar;
- 5e va acorda ajutorul financiar pentru bisericile din comunS;

-se va asigura finanlarea necesare pentru pentru buna desfd$urare

a

adm in istratriei publice locale Buciu mi

Toate acestea se pot realiza administr6nd corect fondurile alocate
ln finalul raportului, as dori sa aduc la cunostinta Consillului local ca
intreaga activitate desfasurata la Primaria comunei Buciumi in anul 2017 a
fost buna.
Doresc sa multumesc tuturor celor care rn-au sprijinit in ceea ce am
realizat in anu\2a17 si care au inteles scopul nostru ca autoritati Locale, si
sa

;

asigur, la randul meu de acelasi sprijin
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PRO CD S - VERBAL
privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesieia 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 2017

Bilei Elena, secretar al Comunei Buciumi, Judetul
Bacau, in confomitate cu prevederile Legit nt 544120Q3 privind accesul la
Subsemnata

inforrnatiile publioe, cu prevederile Legu nr'21512001 privind adrninishatia
publica locala, republicata, ou rrodificarile si completarile ulterioare, arn
procedat astazi, data de mai sus la afisarea la sediul Prirnariei Cornunei
Buciumi si pe site-ul acestei institutii a Raportului privind starea economica,
sociala si de mediu a Comunei Buciumi si tnodul de aducere la indeplinire a
hotararilor adoptate de Consiliul Local Buciurni in anul2017,
Drept penffu oare am incheiat prezentul prooes-verbal in 2 (doua)
exemplare, unul pentru dosaxul de sedinta si rurul penfiu afisare impreuna cu
Raportul.
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