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RAPORT
privind starea economico, sociola si de mediu q comunei Buciumi si modul de

aducere lo indeptinire a hotqrqrilor adoptote de Cansiliul Local Buciumi in

anul 2020

Doamnelor si domnilor consilieri,
Conform prevederilor art.155(1), lit, "b" si art.155(3), lil."a" din

Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57120L9 privind Codul

administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, una din atributiile
,primarului comunei est6 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 2020, intrucat, fiind autoritate

publica executiva, consider cat prezinta o mare importanta si modul cum

primarul si celelalte structuri de specialitate din aparatul proprlu au adus la

indeplinire hotararile consiliului local,

Referitor la starea economica a Comunei Buciumi, in fiecare an am

specificat ca nu s-au schimbat prea multe de la un an la altul iar in mod concret

si specific pentru comuna noastra, este prezenta in continuare doar 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 pentru o suprafata de aproximativ 600 ha, si, in mica masura de

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

Suprafata totala a Comunei Buciumi a suportat schimbdri la sfdrgitul

anului 2020, in sensul c5, in conformitate cu procesul-verbal nr.8A22 din

7,n.2A20, limitele administrativ-teritoriale intre Comuna Buciumi 9i Comuna

Stefan'cel Mare au fost moficiate in sensul cd, o suprafald de 110 ha (14 ha

pdgune 9i 96 ha arabil) au trecut in evidenlele Comunei $tefan cel Mare,

Alte ramuri ale economiei in afara comertului nu regasim pe raza Comunei

Buciumi intrucat la Registrul Comertului sunt inregistrS-te un numar relativ mic

de persoane fizice care desfasoara activitati 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 functional 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 fi definitivate in perioada

imediat urmatoare. Comuna nu dispune deocamdatd de un sistem centralizat

de canalizare si de tratare a apelor uzate, gospodariile colectand apele uzate in



p
tr
$

fose septice vitanjabile iar grupurile sanitare fiind de tip uscat. Totusi exista in

curs de realizare reteaua de canalizare pentru toata comuna si sistemul

centralizat de colectare a apelor pluviale.

Nu exista retea de alimentare cu gaze naturale dar, asa cum veti

regasi spre sfarsitul raportului, pentru perioada urmatoare sunt prevazute

actiuni in vederea introducerii si a gazului pe raza comunei Buciumi .

Energia electrica este asigurata de SC Delgaz Grid S.A., 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 Racautitvor lua fiinta astfel de consumatori.
In domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, totalul cladirilor

existente la sfarsitul anului 2020 era de l-856, din care locuinte 1685, acestea

fiind proprietate privata, diferenla pdnd la 1856 fiind catalogate drept anexe, iar

7 proprietate publica, P.U.G.-ul si Regulamentul local de urbanism se afla la

sfarsitul anului 2O2A in perioada de valabilitate insa la data prezentarii raportului

se afld in perioada de prelungire a valabilitatii pdnd la sfdrgitul anului 2421.

Populatia este in usoara crestere. Daca la inceputul anului 2018

aceasta era de 3247 locuitori, a urmat o scadere la 3242locuitori la data de

t.O7,2OtB, apoi, la data de 1 ianuarie 2019 numarul populatiei s-a ridicatla 3257

iar la t,OL.zAzt erau inregistrate cu domiciliul in comuna Buciumi 3354

persoane , Exista infrastructura pentru educatie, culte si sanatate ;

Referitor la starea sociala a comunei Buciu,mi/ am sa va prezint 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 Buciumi are o
concentrare relativa a etniei rrome care locuieste in catunul din apropierea

satului'Racauti. Aceasta este motivatia principala care determina o stare sociala

precara, 70% dintotalul romilor fiind beneficiari de ajutoare sociale si alte forme

de sprijin acordate de stat prin legi speciale. Cu privire la acest aspect, as dori sa

aduc la cunostinta ca, in anul 2O2O am avut in evidenta-un numar de ]-T2familii

(677 persoane) beneficiare de VMG, 110 familii (403 persoane) beneficiare de

ASF si un numar de 13 persoane cu probleme speciale institutionalizate sau

aflate in ingrijirea asistentilor maternali.

Daca in anii precedenti va prezentam ca motiv al acestei stari si imbatrdnirea

populatiei, oarecum s-a remarcat ca in ultimul an pe raza comunei si-au stabilit

domiciliul si persoane tinere ceea ce ofera o speranta ca populatia comunei sa

creasca. S-au edificat astfel, cu forme legale 19 noi locuinte iar restul

persoanelor au cumparat imobile vechi.

Educatia este unul din elementele care favorizeaza starea sociala a

unei colectivitati locale. Pe teritoriul Comunei Buciumi functioneaza doua scoli-
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una in satul Buciumi si una in satul Racauti cu o populatie scolara de 300 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 ,

Un rol important in socializare il reprezinta si biserica. ln Comuna

Buciumi sunt4 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 2020, macar partial,

Starea de mediu-a comrlnei Buciumi este buna, mai ales incepand cu anul 2016

prin asigurarea functionarii unui sistem de colectare centralizata a deseurilor

menajere. insd pentru colectarea degeurilor de pe raza Comunei Buciumi.

Costurile au fost destul de mari.

ln celb ce urmeaza, voi face referire la aducerea la indeplinire a

hotararilor Consiliului local adoptate in anul 2020 si la activitatea conducerii

executive si a aparatului de specialitate.
Modul de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local-

ln anul 2020, Consiliul local Buciumi s-a intrunit in sedinte ordinare, numarul

total al acestora fiind de 9 sedinte. Numdrul mic de gedinle a fost determinat de

perioada electorald in sensul cd pdnd la validarea noului consiliu local, respectiv

in lunile iunie, septembrie gi octombrie nu au avut loc Aedinfe. ln cadrul acestor

sedinte au fost adoptate un numar total de 37 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 niciuna

din hotarari si nu a fost inregistrata o procedura prealabila, insd a existat o

situalie de revocare a unui astfel de act administrativ, respectiv H.C.L.nr.12 din

fl.A2.2020 referitoare la exprimarea dezacordului Consiliului Local Buciumi cu

privire la stabilirea limitei de hotar intre Comuna Buciumi gi Comuna $tefan cel

Mare.
De asemenea, din totalul hotararilor adoptate, primarul si aparatul de

specialitate a adus la indeplinire in procent de tA1% continutul acestora.

Daca am omis vreun aspect cu privire la aducerea la indeplinire a \
hotararilor de consiliu, rog membrii consiliului sa imi atraga atentia.

Activitatea aparatului de specialitate a fost buna, Bugetul

local a insumat la partea de venituri suma de 13.098 ,72I,00lei Ron iar la paftea

de cheltuieli de L2.372,212,96lrei Ron, avdnd un excedent de726.508,04 lei Ron.

Din punct de vedere fiscal, va informez ca la institutia noastra, in anul

2O2O erau in evidenta un numar de32L2 roluri fiscale pentru persoane fizice si

94 roluri pentru persoane juridice iar impozitul pe mijloacele de transport a fost
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datorat de un numar de 763 contribuabili persoane fizice si 6 contribuabili

persoane juridice. Din toate categoriile de impozite si taxe locale care trebuiau

incasate in anul 2A20, se constata ca inregistram o restanta la incasari in suma

totala de2406810 lei, din care 986985 lei reprezintd amenzi de circulatie, 793

644lei reprezintd amenzi contravenlionale iar diferenta de 626I81lei restante

la plata impozitelor gi taxelor locale gi alte debite.

Comparand cele mentionate de mine in raportul din anul precendent

si pentru a se intelege care au fost propunerile si prioritatile din anul 2020 si

masura in care ,acestea s-au realizat, vOi expune mai jOs acestea, dupa cum

urmeaza :

ln anul 2O2O am realizat din toate obiectivele propuse, poate nu toate

integral dar cele realizate partial sunt obiective care isi gasesc continuitatea Siin

anul 2021.

In concret, ceea ce priveste acest an, intentionam sa realizam, functie

de banii pe care ii vom avea in bugetul local, urmatoarele :

1-definitivarea lucrarilor de executie la obiectivul ,, Infiintare alimentare cu apa,

retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Buciumi" care au inceput in

anul 2019, continuate in 2OZA gi intruc6t ne afldm in stadiul de finalizare a

lucrdrilor, sd facem gi recePlia;

Z- in anul 20L9 a avut loc licitatia pentru executarea lucrarilor la obiectivul

,,Extindere alimentare Cu apa, in Comuna Buciumi" si ,,Extindere retea de

canalizare in Comuna Buciumi-etapa a ll-a". Lucrdrile au fost derulate pe

parcursul anului z}2},tn anul z}2L,la acest moment find executate in proporlie

de70%, ceea ce inseamnd cd gi anul acesta vor continua;

3- cadastrul general pentru terenurile agricole va fi continuat 9i in anul 202I;

4- tot in anul zOLg s-a semnat contractul de finantare pentru dotarea Caminului

cultural Buciumi; in anul 2O2O au fost aduse la indeplinire toate sarcinile legate

de acest proiect, astfel incdt la acest moment putem spune cd s-a realizat

finalizarea lui;

5- Alimentarea Comunei Buciumi cu gaz metan (lungime retea 30 km) cu statie

de reglare in Racauti, propunere fdcutd in anul 2019, rdmasd in agteptare in anul

Z0Z0 pentru lipsa finanldrii, va rdmdne in agteptare 9i in anul202t, tot pentru

acelagi motiv;
6- Asfaltarea drumurilor locale in Comuna Buciumi

anul 2019, rdmasdin agteptarein anul 2Q20 pentru

agteptare gi in anul 202L,la fel ca 9i gazul metan;

(18 km), propunere fdcutd in

lipsa finanldrii, va rdmdne in

7- Dotarea Centrului Integrat Comunitar, proiect pe care tocmai

gedinla trecutd gi care are Ca obiectiv atdt dotarea Dispensarului

cdt gi dotarea pentru funclionarea unui cabinet stomatologic;

8- Studiul de fezabilitate pentru asfaltarea a 5 km, depus la CNI;

l-a!i aprobat in
medical uman
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9- Studiu de fezabilitate pentru modernizare iluminat public cu montarea de 400

ldmpi cu led gi care urmeazd a fi depus la AFM ;

L0- intrelinerea iluminatului public existent;

11- intrelinerea sistemului de alimentare cu apd a satului Rdcduli;

12- administrarea in continuare a colectdrii gunoiului

13- igienizarea, curdlenia gi asigurarea cu lemne de foc pentru cele doud scoli

din comunS;
L4- se vor balastra drumurile in toati comuna - unde va fi necesar;

15- se va acorda.ajutoruJ financiar pentru bisericile din comund;
''!6- se va asigura finanlarea necesard pentru pentru buna desfdgurare a

administratiei publice locale Buciumi'

. Despe sursele de finantare si sumele repartizate pentru fiecare dintre

aceste prioritatj am facut referire cu ocazia dezbaterii bugetului local pentru

anul 2021.

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

intreaga activitate desfasurata la Primaria comunei Buciumi in anul 2020 a fost

buna.
Doresc sa multumesc tuturor celor care m-au sprijinit in ceea ce am

realizat in anul ZA2A, cd s-a inteles scopul nostru ca autoritati locale, si sa-i

asigur, la randul meu de acelasi sprijin.

Data 20 aprilie 2020


