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privind stored economico, socidla si de mediu d comunei Buciumi si modul
de aducere lo indeplinire a hotarufilor ddoptdte de Consiliul locsl Buciumi
in onul 2075

Doamnelor si domnilor corrsilieri

,

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 primul
trimestru, un raport cu privire la starea economica, sociala si de mediu a
comunei si as completa acest raport si cu modul de aducere la indeplinire a
hotararilor adoptate de Consiliul Local Buciumi in anul 2015, 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

tocat.

Referitor lA_glalCajlgl o m ica a Comunei Buciumi, nu se remarca schimbari
semnificative comparativ cu anul precedenr, din acele multe ramuri ale
economiei nationale, in mod concret si specific pentru comuna noastra,
regasim decat agricultr[a.

!q

n fiecare an am facut referire la suprafata comunei, fondul funciar

si

zootehnia care au ramas aceleasi comparativ cu anul 2014, astfel incat nu
voi mai prezenta aceste aspecte. Nici modul de exploatare a suprafetelor de
teren nu s-a schimbai: prea mult, majoritatea acestora fiind arendate de
iocietati sau persoane fizice autorizate,
Desi ia Registrul Comertului sunt inregistrate un numar relativ
'r'ric de persoane fizice care desfasoara activitati de libera practica -

ntreprinderi familiale si persoane individuale cu obiect de activitate
trreponderent comert, o parte din acestea au o activitate sporadica sau
-'rarcheaza o cifra de afaceri nula. Pentru moment nu exista alte resurse
-.cale introduse si valorificate in cirr:uitul economic. Cu toate acestea,
:xista o relativa stabilitate in ceea ce priveste numarul agentilor economici,
rdiferent de forma de organizare (SRL, pFA sau ll).

In

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 rje circulatie foarte
bune. Nu
avem cai ferate, iar ca echipare edjlitara 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
retete vor
incepe probabil in anii urmatori. Comuna nu dispune de

un

stsrem

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 sjstem centralizat de colectare a apelor pluviale.
Nu
exista retea de alimentare cu gaze naturale,
Energia electrica este asigurata cle SC E_ON MOLDOVA, 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 al satului Racautivor lua fiinta mai multi
consumatori,

In domeniul

urbanismului si amenajarii teritoriului, totatul
cladirilor existente la sfarsitul anului 2015 era de j.667, din
care locurnre
1290, acestea fjind proprietate prjvata, iar restul de proprietate publica.
6
P.U.G.-ul si Regulamentul local de urbanism se afla in perioada
de

valabilitate.

Analizand per ansamblu punctele tari pe care le poate oferi.
comuna Buciumi in momentulde fata putem constata urmatoarele
:
-populatia este in usoara crestere. Daca in anul
2005 la infiintarea comunei,
aceasta era de 2854 locuitori, din datele furnizate la inceputul
anului 20j.5
de Institutul National de Statistica prin Directia Judeteana Bacau,
aceasta
era de 3584 locuitori, preconizand o crestere
usoara si jn continuare.
-densitatea demografica este mica.

-concentrarea populatiei in zonele intravilane,
ceea ce inseamna ca in
zonele extravilane se pot crea structuri asociative
care pot oferi o lansare a
comunei in dr:meniul agriculturii, zootehniei, etc.

-existenta infrastructurii pentru educatie, culte si sanatate

-stabilitate sociala;
-cadru naturalde exceptie, bine conservat, neafectat de activitati umane;
-potentia I agroturistic-

-existenta alimentarii cu apa
extindere in intreaga

in sistem centralizat. cu 0osibilitate

de

cc mLrna j

-alimenta rea cu energie electrica a intregii comune

;

-suprafete dispon ibile pentru extinderea comunei ca urmare

a

unei

dezvoltari viitoare.

fi

sa analizam si punctele slabe, acestea se datoreaza
lipsel agentilor economici, intreprinzatorilor particulari in domeniul
productiei si serviciilor, lipsei pana la jumatatea anului 2008 a unei cai de
circulatie adecvata, a unei retele de alimentare cu apa si gaze naturale,dar
si lipsei fondurilor cu care sa putem participa la dezvoltarea comunei,
conform proiectelor pe care le-am initiat si gandit impreuna.
Daca ar

Pentru ca nu trebuie sa ne gandim in trecut ci doar in viitor,
concluzia este ca starea economica la sfarsitul anului 2015 este nu tocmai
cum ne-afir fi dorit-o, Avem speranta ca asa cum s-au realizat multe in
acesti4l ani de cand comuna Buciumi a luat fiinta, tot asa vom continua si
pe viitor, astfel incat peste 5-6 ani sa putem spune ca am oferit
;nvestitorilor conditii pentru a veni sa faca investitii la noi in comuna ( apa,
canalizare. etc.l.

Referitor la starea sociala a comuneiBuciumi, cu toate ca aveti
:Jnostinta foarte bine, pe scurt am sa va prezint cateva aspecte si date

-formative:
:aceam referirr,. atunci cand am analizat starea economica la populatie care

::te in continua crester€. Structura etnica a ooDulatiei comunei Buciumi
:'e o concentrare relativa a etniei rrome care locuieste in catunul din

principala care
apropierea satului Racauti. Aceasta este motivatia
rromilor fiind beneficiari
determina o stare sociala precara,lO% din totalul
stat prin legi
de ajutoare sociale si alte forme de sprijin acordate de
s

pecia le.

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

trecutideVarstatineretiisiisiasiguratraiuldinpensiisaucultivarea
pa

mantului si cfesterea animalelol

Din totalul populatiei comunei Buciumi' erau inregistrate

la

finele anului 2015, ca salariati,247 persoane si 1"20 someri
starea sociala
Educatia est€l unul din elementele care favorizeaza
Buciumi functloneaza doua
a unei colectivitati locale Pe teritoriul Comunei
o populatie scolara de
scoli-una in satul Buaiumi si una in satul Racauti cu
prlmar si 127 elevi in ciclul
85 copii inscrisi in gradinite, 140 elevi in ciclul
comparativ cu anii precedenti' ca in segmentul

gimnazial. Se conlata

prescolar se remarca o crestere a numarului de copii

ln comuna Buciumi exista Caminele culturale din

satele

diverse manfestari
Buciumi si Racauti functionale unde se pot desfasura
culturale,

Urr rol impof:ant in socializare il reprezinta si biserica
ComunaBuciumisunt4bisericiortocloxe,dincare,unarea|izatamairecent
si una in catunul
in Catunul Conti si doua aclventiste, trna in satul Racauti
ln

si in aceste lacase
Conti-Penticostala. Exista nevoi de intretinere si investitii
posibilitatilor- sa le satisfacem
de cult, nevoi pe care ilm incercat-in masura
in cursul anului 2015, macar partial'

mai ales
Starea de mediu-a comunei Buciumieste relativ buna'
2O0l si continuata si in anii urmatori prin asigurarea

incepand cu anul
menajere'
functionarii Llnui sistem cle colectare centralizata a deseurilor

Acestaconstaincolectareade|afiecaregospodariepebazadecontract

serviciul fiind
incheiat cu societatea a deseurilor menajere si de alta natura'

asigurat pe parcursul anului 2015 de SC NVM Trans
SRL Onesti. Intrucat
suntem membrii ai ADIS a fost desemnat dperatorul
economic care
colecteaza deseurile. pana in momentulde fata pot
sa ma declar muttumit
de modul cum se realizeaza aceasta activitate.

Aspectele mentionate pana aici se refera strict
la starea
economico-sociala si de mediu a comunei si
cred ca in cele prezentare au
fost reliefate realitati ale Comunei Buciumi indiferent
de aspectul
_sau

pozitiv. Ramane la latitudinea oumneavoastra
sa constatati.

negativ

In cele ce urmeaza, voi face referire la aducerea
la indepltntre a
hotararilor consiriurui rocar adoptate in anur 2015
si ra activitatea conducerii
executive sia aparatului de specialitate.

In anul 20j.S, Consiliul local Buciumi s_a intrunit in
ordinare, numarul total al acestora fiind de lL
sedinte. In cadrul

sedinte
acestor

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

cu

caracter administrativ, de ordine interioara,
de administrare a
patrlmoniului comunei, stabilire rJe 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 asemenc,a, din totalul hotararilor adoptate, primarut

si

aparatul de specialitate a adus la indeplinire in procent
de 99% continutul
acestora.

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

hotararilor de consiliu, rog membrii consjliului

sa

imi atraga atentia.

Prin activitatea aparatului de specialitate s-a reusit ca anul 2015
mai
sa fie catalogat ca fiind un an bun din unele puncte de vedere si untrl
putin bun din alte puncte de vedere.

Bugetul local pe care l-ati aprobat pentru anului 2015 a suportat
5 rectificari, iar prin girul majoritatii sau unanimitatii dumneavoastra' s-au
continuat si definitivat investitiile incepute in anul 201"4 si s-au inceput
altele,

ComparanrJ cele mentionate de mine in raportul din anul
precendent si pentru a se intelege care au fost propunerile, prioritatile din
anul 2O!4, respectiv 2Ol'5 si procentul in care acestea s-au realizat, voi
expune maijos situatia comparativa

:

Mod de realizare in anul 2015
Finalizata lucrarea ; data in folosita

Propuneri pentlr"r anul 2015
l.Reabilitarea si rnodeltrizarea Scolii
cu clasele I-Vlll l{acauti cu fondud
euLopene;

2.Intocmilea documentatiei penlru

lnceput lucmrile;

investitia ( Modenlizare drumurl
locale < (asfaltare 3 km in satul
Racauti

)

oadastfttllli la
dlumurile locale si intabularea
3.Efectuarca

S-a realizat paftial Pentru ambele
sate (50%)

acestora in cailea {unciata

4.Admiuistlalea drtttnutilor locale F,ealizat
din cornuna plirr t"clastrarer si
dezapezirea IJe timp de iama a
acestofa

5.Intretinerea

coresPunzatoale

iluminatului public

a

6.Aductiunea de apa in satul Racauti

Realizata

7. Achizitionarea unui microbuz Realizat
penhu transportul elevilot la scolile
din comuna Buciurni

8.Achizitionarea

unui Realizat
buldoexcarrator din forduri erropene

Va las pe dunlneavoastra sa analizati in ce masura propunerjle din
anu I anterior s-au transformat in realitate,
Pentru a ma putea raporta la anul precedent, consider ca trebuie
enumerate si prioritatile pentru anul acesta chjar daca dumneavoastra

cunoasteti situatia din bugetul local pe care tocmai l-ati aprobat in anul
2016. Fiind in conlinuare un an de criza, in masura in care vom mai primi
bani de la bugetul judetului, voi veni cu propuneri de repartizare prin
proiectele de rectificare si atunci vom stabili, de comun acord si alte
prioritati.

Astfel, propunerile si sperantele mele de punere in pracuca
acestor propuneri -in cazul in care voi mai fi ales de cetatenii comunei-

a

tn

fruntea comunei-se retera pentru anul 2016 la urmatoarele aspecte:
l.Finalizarea documentatiei pentru investitia apa+ canalizare sat Buciumi,
canalizare si statie de epurare in satul Racauti si depunerea acestei
documentatiei pentru obtinerea finantarii din fonduri europene pe Masura
7.2

;

2.Finalizarea inv€r:;titiei
Racauti

(

Modernizare drlrfituri locale-asfaltare 3 km in satul

)) ;

3. Amenajarea unui miniteren de fotbal in satul Buciumi

;

4.Compartirnentarea si dotarea cu instalatii sanitare si de incalzire
Caminul cultural Racauti ;

la

5.Ach izitiona rea unei centrale pe lernne pentru sediul primariei j

6.Amenajare sistem rutier pe DC 124;

T.Administrare drumuri comunale-balastrare dezapezire

;

S,lntretinere iluminat FrJblic.

nivelulanului 2015 aveam pe teritoriul Comunei Buciumi un numar
total de 3062 roluri financiare deschise oentru persoane fizice si un numar
total de 69 roluri financiare deschise pentru persoane juridice, insumand un
totalde venituri la buget de 535722 lei din impozite, taxe si amenzi .
La

Debitul ramas de incasat la sfarsitul anului 20:t5, de la cei cu restante siu
din anii anteriori a insurnat cifra de 752653 lei.
Au fost inscrisrr in ovidentele firra'rcia|c, un nurrar total de 45 vehicule cu

tractiune animata 14 n]ollede si remorci si semiremorci si 2 tractoare
colectandlr-se o sL,rna totala la buget de 12930 lei.

Tot la nivelr.rlanului2015 s-a remarcat o crestere usoara a gradului de
extindere a construci:iilor cie locLrinte ir Comuna Euciumi. S-au adresat
institutiei nozlstra un numar de 11 proprietari de tererlurl care au solicitat
eliberare de autorizatii de construire cu 7 receptii efectuate la constructii
din anii precedenti si 3L de solicitanti !ri certificatelor de certificatelor de
u

rbantsm.

ln paralel cu situatia de mai sus, am remarcat o crestere a gradului

de

morbiditate, respectiv 34 decedati, nasterile fiind preponderent din randul
famiilor de etnie roma, iar intemeierea familiilor s-a realizat doar pentru 16
situatii. . Pe linie de stare civila au fost eliberate si intocmite un numar total
de 487 docurnente,

Problemele sociale ale comunei noaslre nu sunt foarte grave, as putea

spune chiar ca sunt normale, ca la nivelul altor unitati administrativteritoriale. Numarul persoanelor cu dizabilitati tinde spre o cifra constantaintre 18 si 23 situatii cu gradul 1,20 situatii cu gradul ll . Restul problemetor
sunt cele ce tin de venitul minim garantat, alocatiile complementare si de
sustinere pentru familiile ale caror venituri se situeaza sub plafoanele
prevazute de lege. Insa in acest domeniu, activitatea este destul de vasta
intrucat implica mult mai multe situatii si aspecte ce tin de activitatea
institutiei si pe care nu are rost acum sa la enumar.
Sunt sub supravegherea noastra un numar de 5 copii provenind din 6
familli rome ale caror conditii de vlata sunt sub nivelul subzistentei.

Functioneaza

in suborclinea primarului si Serviciul Voluntar pentru

Situatii de Urgenta in componenta caruia se afla un numart de 21 persoane
din care 20 voluntari. Nu a fost cazul de interventii cu acest serviciu.
Definitivarea si inchiderea situatiei la fondul funciar este in lucru si in
anul2ALO datorlta suspendarii activitatii Comisie Judetene de la jumatatea
anului 2013, pana in luna nrartie anul trecut si a lipsei de fonduri pentru
efectuarea planurilor parcelare, care sunt in lucru ca prioritate pentru anul
in curs.

Per J:otal, in registrul de r:orespondenta

al institutiei au fost
inregistrare si eliberate un numar total de Z9j9
corespondente/documente,
,Am expus p-. scul't aceste aspect€r

intrucat, avem un numar foarte mic
de personal iar activitatea este vasta. Cu toate acestea, nu au fost
constatate abateri grave de la misiunea pe care o avem de a asigura servicii
de calitate cetatenilor.
Poate mai sunt si alte aspecte pe care as
acest material, insa rna opresc aici

fi vrut sa le cuprind

in

e
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. Nu aLl fost inregistrate sesizari si
reclamatii, nu s-au facut plangeri cu privire la comportamentul
functiona rilor.
Doresc sa multumesc tuturor celor care m-au sprijinit in ceea ce
am realizat in anul 201-5 care au inteles scopul nostru ca autoritati locale,
asigurandu-i, la randul meu de acelasi sprijin,

Data 18 mai 2016

PRIIVIAR,

ROMA\IA
JUDETLILBACAU

COMLNABUCIUMI
PRIMARIA COML]NEI BUCIUM]
NR. 2335 din 24.05.2016

PROCES - VERBAL
privind afisarea la s€diul primariei si pe sit€-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 2015
Bilei Elena. secretar al Comunei Buciumi, Judetul
Bacau, in conformitate cu prevederile Legii nr.54412003 privind accesul la
informatiile publice, cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, arn
procedat astazi, data de mai sus la afisarea la sediul Primariei comunei
Buciurni si pe site-ul acestei institutii a Rapoftului privind starea economica,
Subsemnata

sociala si de mediu a Comunei Buciumi si modul de aducere la indeplinile a
hotararilor adoptate de Consiliul Local Buciumi in anul 2015

Drept penhu care am incheiat prezentul proces-verbal in 2 (doua)
exemplare, unul pentru dosarul de sedinta si unul pentru afisare impreuna cu
Raportul.

SECRETAR,
ELENA BILEI
tDt
'Yn-/
,L

