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RAPORTUL

PRIMARULUI COMUNEI IONCREANGA, PRIVIND STAREA ECONOMICA,
SOCIALA A COMUNEI PENTRU ANUL2011.

STIMATI LOCUITORI AI COMUNEI ION CREANG;..
Am parcurs impreund inci incd un an de impliniri $i greutati, ajutendu-ne unii pe ar1ii, am
reuqit ca implinirile sI fie mai frumoase iar greutItile mai usor de trecut.
in ciuda greutdtiror prin care am rrecut in anur 20r r Ie-am depdgit impreuni qi
sunI bucuros cd
in cea mai mare pafie programul pe care mi l-am propus, pentru acest an au fost indeplinite.
Alituri de dvs.am dat o noui fafi a comunei in care locuim trdim impreun[ in urtima
;i

perioadi.

Eforturile comune ale mele ca primar, ale angajalilor primiriei, ale instituliilor subordonate
Consiliului local, ale consilierilor locali qi ale intregii comunit5li locale;i-au aritat roadele.
Multe
dintre proiectele primdriei comunei Ion Creangd au fost duse la bun sffrqit, s-au trecut
deja de primii
pasi, ceea ce aduce comuna mai aproape
importanti pe harta Rom6niei.

de imaginea unei localitdli europene de o localitate tot mai

Toate activitdlire mele ca primar au fost centrate pe necesitatile Iocuitorilor comunei,
spre
rezolvarea problemelor multiple pe care le au acestia gi spun cu deplind convingere
gi
cd in unut zot t
m-am straduit se rezolv cdt mai multe soliciteri, un lucru vital a fost mulfumirea
unui contact str6ns cu
cetatenii, pentru a oferi proiecte cat mai rerevante gi solulii dintre cere mai potrivite.
Reacliile
cetilenilor au fost' in mare lor majoritate pozitive qi un mare cdgtig al intilnirilor
sau al corespondenlei
purtate cu acegtia, a fost sinceritatea, fiecare si-a prezentat in mod onest pozilia
qi problemelede zi cu
zi. Sinceritatea a servit in mod deosebit la afigarea de sorulii cat mai precise fafd de
nevoile

comunitefli.

in cadrul Serviciului pentru administralia publici s-a discutat cu peste 1450 de persoane
iar
din cele 670 persoane inscrise la audienle cu primarul toate au reugit s6 stea de vorbi
cu mine.

Peste 7700 de eremente coresponden1d sosite ra cabinetur pri*rarurui
electronic[ ori prin fax au fost an alizate, rcpartizate qi au primit un rdspuns.

fir prin pogta clasicd

Relalia cu consiliul local, in ciuda unor momente de dezbatere mai aprinse
din cadrul celor
constructivi ;i benefic6 rezorvdrii problemelor locare.
Din cele 91 hotiriri adoptate un numAr de 9l au fost propuse de cdtre primar.

17 gedin{e desfrqurate anul trecut a fost

-02Pentru folosirea solutiilor celor mai potrivite pe parcursul anului 201 I am avut un numir de
peste 46 inLllniri de lucru fatrA in fatA cu reprezentanli ai Consiliului Jude{ean, prefecturi, ai

Guvernului Rom6niei.
Pe parcursul anului 2011 am ficut un numdr de 8 deplasdri la Bucuregti cu principalul obiectiv
de acces de fonduri europene gi guvemamentale, de un real ajutor, ne-a fost in anul 2011 qi deputatul
Marius Nicolae ajutor din Colegiul Roman-Ion Creangi cu ajutorul ciruia
am reuqit sl oblinem inclusiv trecerea prin Parlamentul Romaniei a unei legi prin care podul de la Ion
Creang[ va fi consolidat inclusiv prin refacerea cursului Siretului la intrarea pe pod prin construirea
unei canal in amonte de podul de la Ion Creangi si consolidarea malului stdng sI fie betonat qi in lat
astfel incat sa nu mai avem probleme in viitor cu inundaliile. Problema de la podul de la Ion Creangi
nu este podul propriu zis ci eroziunea malului stdng care face posibil ca Siretul sd.-qi schimbe cursul

prin partea dejos a zonei SAra - Luncd podul rlmanand pe uscat gi in dezastru cu o parte din casele
din aceastd zond.
Din acest motiv cele mai multe interrrenlii la Guvem, Consiliul Judelean, Prefecturd, au fost cu
acest sens pentru folosirea de solulii in consolidarea malului stang a rAului Siret in amonte de Podul de
Ia Ion Creangl.
Comuna Ion Creangi a mers inainte qi in anul 2011, aproape cu paqi normati. in ciuda crizei
care ne-a afectat intr-un fel sau altul pe fiecare, am reu$it sA continuem proiecte importante pentru
comunitate, de Ia lucrlri la strazi panl la modemizarea scolilor si construirea unei Case de Culturd cu
Biblioteci, muzeu etno-folcloric ;i spafii pentru petrecerea timpului liber. Cetifenii au fost chiar mai
mult decet in alli ani responsabili in ceea ce priveste contribu{ia lor la bugetul local, taxele qi
impozitele locale strAngAndu-se in procent de 92 %.
Am dovedit ci suntem o comunitate echilibrati, chibzuiti in gestionarea resurselor pe care le
avem qi am avut multe realizlri in anul 2011, chiar daci fondurile au fost limitate. Pentru c[
infrastructura comunei este una dintre premizele dezvoltdrii comunitilii locale, vom continua qi in
2012 cu proiecte importante in acest domeniu. Toate investiliile din 2012 vor avea surse de finartare
guvemamentale si europene.

Bugetul Primiriei lon Creangi pentru anul 2011 a fost conceput intr-un mod realist, adoptat
situatiei economice gi prioritS{ilor comunei.
Bugetul total al comunei a fost de 4.890.000 lei din care 500.000 lei fonduri proprii pe
capitole:

l.Impozit pe veniturile din transferul proprietif imobiliare 7.000 lei
Ei taxe din proprietate 261.000 lei
3.Taxe pe utilizarea bunurilor (TMT, PF, PJ) 59.000 lei
4.Alte impozite 9i ta"re 57.000 lei
5.Venituri din concesiuni qi inchirieri 22.000 lei
6.Venituri din prest[ri servicii $i alte activiteti 21.000 lei
T.Venituri din taxe administrative (taxe extrajudiciare de timbru) 7.000 lei
S.Venituri din amenzi 31.000 lei
9.Diverse venituri (taxe speciale) 35.000 lei
La capitolul venituri, alocirile de la bugetul de stat au fost de 4.390.000 lei acest capitol
cuprinzand sumele aferente salariilor in inviJlmAntul preuniversitar de stat in sum[ de 1 .331 .000 lei :
-salarii administralie -33 5.000 lei
-salarii ordine publici in sum6 de 66.000 lei
-salarii sindtate in sum[ de 26.000 lei
-salarii culturd. in sumd de 12.400 lei
-drepturile asistenlilor in valoare de 161.000 lei
-ajutor de incilzire, ajutoare de urgenell, indemnizalii persoane de handicap in valoare de I 8l .000 lei
2.lmpozile
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-salarii proteclia mediului 19.000 lei
Ramananad pentru investitii sume foarte mici aproape nesemnificative. Dar printr-o mobilizare
generala, am reusit sa atragem sume suplimentare cu care am construit intrarea in comuna,am

realizat un nou Plan Urbanistic General , care pentru prima data vom stabili exact zonele
inundabile si zonele cu alunecari de teren depe toata raza comunei ,am cumparat o
autoutilitara necesara SVSU, am facut reparatii capitale la corpul cu etaj al Scolii generale Ion
creanga schimband usile , geamurile, gresie pe holuri si mobilier in clasele scolare, am
continuat construirea caminului cultural P+ M, de la Ion Creanga schimband structura placii de
la sustinerea cu stalpi de beton Ia grizi cu sustinere metalica marind foarte mult sala de
spectacol am apropiat construirea bazei sportive noi , am construit cele 3 poduri noi, 2 in satul
Averesti si unul in Ion Creanga, am facut balastari pe drumuri comunale acolo unde era strict
necesar si am continuat modernizarea drumului comunal DC 79 lzvor Averesti cu tumarea
unui strat de asfalt in lungime de 2 km.
Am avut si avem in continuare dorinta de aface,mai mult, mai bine, pentru a crea conditiile
necesare unui trai decent si civilizat cetatenilor comunei Ion Creanga, sunt lucrari foarte greu
de implementat pentru perioada anului 2011,dar si cu un ajutor politic consistent am reusit sa
ne facem ceea ce ne-am propus . Multumsc turturor cetatenilor comunei Ion creanga pentru ca
au inteles importanta laturii politice in dezvoltarea comunei si au votat masiv in directia ceruta
de mine si sper ca in continuare sa ramanem uniti intr-un procentde g0-90% - penrru ca numai
astfel putem sa ne impunem punctul de vedere al comunitatii si sa a obtinem ceea ce este necesa.r
pentu dezvoltarea rurala a comunei .
Am avut un consiliu local majoritar cu primarul, asa cum au votat cetatenii comunei si spre
satisfactia mea marea majoritate a consilierilor locali si-au tinut promisiunea facuta de a vota
numai in interesul strict al cetateanului comunei lon Creanga, dar au fost si consilieri care au
folosit strict politica partidului din care fac parte, neajutand comuna Ion Creanga cu absolut
nimic, inca din contra cautand sa faca in asa fel incat programele propuse pentu dezvoltarea
comunei sa nu se realizeze.
Este o mare supriza pentru mine sa vad consilieri locali trimisi de cetatenii comunei in
consiliul local pentru a ajuta la dezvoltarea comunei si ei sa caute prin orice motive sa puna
bete in roate in realizarea unui program local , oricare ar fi acela, nu se poate sa stai sa
locuiesti in comuna si sa-ti para rau ca se face ceva concret si bun pentru comunitate. Dar
spre bucuria totala a mea cetatenii comunei au inteles aceste derapaje ale unor consilieri si ii
vor amenda prin vot la viitoarele alegeri. Cu aportLrl majoritatii consilierilor locali am trecut
prin consiliul local un numar de 91 hotarari si au fost convocate un numar de 17 sedinte de
catre Primar si deasemenea au fost emise un numar de 375 Dispozitii ale primarului .
Desigur nu in ultimul rand multumesc tuturor angajatilor din aparatul Primariei Comunei Ion
creanga pentru ca i-am simtit mereu aproape de mine si de cetateni dar totusi nu sunt nici pe
departe multumit de activiatatea a aproape jumatate din angajatii primariei Ion creanga, sunt
multi care raspund urat cetatenilor, nu le rezolva problemele pe care le au in sarcinile de
servici, vin la servici fara a fi interesati sa faca ceva concret, dar datorita legislatiei in vigoare
este foarte greu sa schimbi un functionar public. Ne aflam intr-o permanenta activitate de a
gasi noi strategii si a implementa noi proiecte in zona de relationare cu cetateanul , cautand
decizii de implementare mai rapide a circulatiei documentelor, astfel am unit biroul agricol cu
biroul de impozite si taxe locale, creind un ghiseu unic unde cetatenii pot sa vina sa-si ia
adeverintele necesare fara a mai trece prin 5 locuri .
Si in anul 2012, vom continua programul de asfaltare al strazilor aprobate, astfel speram sa
incepem cat mai curand posibil asfaltarea strazilor principale din satele Stejaru si Izvoru dupa
care sa continuam cu strazile din satele Ion Creanga si strada Bisericii din satul Recea. Este un
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program ambitios decca 7,2 km si odata incheiat vom avea toate strazile principale din satele
componente ale comunei asfaltate fiind una din putinele comune dinjudet si din tara cu astfel
De reusite.
Suntem in curs de cumparare a unei masini de transport balastru cu lama de dezapezire cu
care ne vom balastra toate strazile secundare la nivelul necesarului din satele lon Creanga,
Averesti, Stejaru,Izvoru, Muncelu, Recea si vom incepe balastrarea drumurilor dintre tarlale.
Totodata va fi necesar sa ne cumparam un utilaj mai mare de incarcat balastru si un
autogreder pe care sa le folosim atat vara cat si iarna in cazuri d,e dezatezire, sau in cazul de
calamitati naturale cumar fi inudatiile. Este o idee mai veche care anul acesta va prinde contur
si ne va asigura linistea cat decat in cazul unor calamitati naturale, trebuie sa fim pregatiti sa
ne ajutam noi pe noi insine in cazul unor calamitati pana la primirea unor ajutoare
Guvemamentale sau de la Prefectura Neamt, exact ca intr- o familie bine gospodarita.
Suntem in curs de implementare a Programului de introducere , apa si canal cu care speram sa
stabilizam foarte mult tineretul in comuna creind conditii detrai la fel ca laoras.
Suntem, in curs de implemtare a unui Program de asfaltare adrumului judeaten DJ207D,pe
portiunea Sara- Ion Creanga, de la Pod lon Creanga, Podaru Petrica si pana la Intersectie si pe
portiunea Arinosu - Gorovei care va cuprinde si refacerea santurilor laterale.
Tot in aceasta primavara vom planta aproape 5 ha de padure in zona Arinosu contribuind la
ameliorarea si stabilizarea alunecarilor de teren din aceasta zona, deasemenea vom planta pe
partea stanga a drumului Izvor- Averesti un gard viu din salcam pe poninuea de la marginea
zoanei pe o lungime de aproape 2 krn care-l vom intretine undeva la o inaltime de 2,5 m si cu
care vom opri blocarea drumului la orice viscol pe timp de iarna. Totodata vom continua
balastarea drumului de intrare insat Averesti dirr partea dinspre sat Stejaru pentru acrea si o
adoua ruta de intrare in satul Averesti .
Vrem ca impreuna cu Primaria Comunei Icusesti si C.J. Neamt sa se faca doua drumuri de
legatura intre satele lon Creanga si Balusesti prin satul Muncel , Izvoru si Mesteacan . De fapt
cel mai vechi drum din zona care se chema si drumul Rornanului , drumul Galatiului mergea
prin Ion Creanga - Muncel - Balusesti .
Prin dezvolatrea acestor doua drumuri vom contribui
Mesteacan

si

la consolidarea satelor Muncelu ,lzvoru,

Balusesti creeand doua zone turistice foarte frumoase necunoscute de cetateni

.

obtinut o lege prin Parlamentul Romaniei care prevede
trecearea a 16,5ha padure din proprietatea statului in proprietatea C.J Neamt care unneaza a fi
taiata si sapat un canal care sa mute cursul raului Siret pe mijlocul podului, iar malul stang
din amonte de podul de la lon Creaga pe o portinue de cca I km sa fie betonata pentru a nu
mai da voie ca apa provenita de la inundatii sa reverse in zona satului Ion Creanga din
strada Sara. Va fi o lucrare foarte mare si costisitoare dar care ne va rezolva problema cu
podul pentn: sute de ani.
Urmarim in continuare taierea coturilor formate de raul Siret pe zona pod Ion CreangaRecea- Momarlan, pentru a opri inaintarea malului stang al Siretului catre Ion Creanga,
inclusiv prin acel dig care se va construi in spatele satului Recea.
Vrem neaparat ca in acest an sa terminam construirea caminului cultural pentru ca incepand
cu anul viitor sa incepem un program de betonare a tuturor santurilor din comuna.
lmediat ce timpul va permite, va incepe construirea unei Gradinite cu program prelungit
printr-un program cu banca europeana pentru care ne luptam momentan sa gasim un
amplasament cat mai adecvat, cat mai apropare de centrul comunei , pentru care asteptam orice
sugestie , orice propunere pentru afi discutata in cadrul Consiliului local .
Vom continua si vom termina construirea drumului si a puntii de la Ghervase, sat Ion
Dupa mari framantari am reusit

Creanga

.

si

am
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Vom termina si vom da in folosinta incepand cu luna august noul stadion de fotbal .
Odata cu mutarea stadionului de fotbal , pe vechiul amplasment al stadionului vechi , vom
construi un parc care sa schimbe complet intrarea in comuna si va cuprinde spatii verzi , alei
si banci , pentru petrecea timpului liber, un foisor pentru desfasurarea unor programme artistice
parcari auto si doua terenuri pentru tenis de camp, handbal si volei .
Vom continua modemizarea caminelor din satele Stejaru si Izvor in special al curtilor
interioare.
Vom face

o igienizare a sediului primariei , a largirii spatiului

de

la biroul unic, si

,

refacerea

Ia intrare .
Vom continua modernizarea drumului Izvor - Averesti prin betonarea santurilor.
Vom reface spatiul verde din jurul blocului ANL, prin scoaterea gardului si largirea spatiului

scarilor de

de parcare.
Dupa terminarea implementarii proiectului apa- canal , vom incepe implementarea proiectului
de introducere gaz- metan in comuna.Avem depus la Ministerul Dezvoltarii un program pentru
dezvoltarea unui Centru local de informare tuiristica pentru care asteptam aprobarea de
implementare , deasemenea se va reface asfaltul pe D f 207 C , pe cca I km, zona Capu dealului .Depunem efort in continuare pentru modernizarea scolilor din comuna si crearea
conditiilor de studiu la fel cu cele din oras .Suntem in faza de implementare a proiectului de
strangere transport si depozitat gunoi rezidual cu statie in fiecare sat al comueni si depozit
central la Cordun.Cautam solutii pentru modernizarea oborului din satul Izvoru pentru a ajuta Ia
dezvolatarea agriculturii din zona Continuam reoraganizarea spatiilor verzi din zona centrala a
comunei intre Primarie , ecoal si casa d ecultura. Vom incepe un program de construire d ealei
in satelelk Recea,lon Creanga, Izvoru, Stejaru, astrfel incat cetatenii , copii in deplasarea in
lungul drumurilor D1.207 C si DJ.207 D sa nu mai mearga pe carosabil ci pe aleele laterale.
Vom continua modemizarea iluminatului public astfel ca in cel mai scuft timp fiecare stalp sa
aiba un bec.
Din momentul in care ni seva da voie vom angaja paznici de noapte pe sate, functiede
numarul populatiei .
Sustinem in continuare echipa de fotbal acomunei , echipa ce activeaza in divizia D,fiind
una dintre echipele cele mai bune din diviziile judetene. Datorita suprapunerii campaniei
electorale cu sarbatoarea zilei comunei din luna mai , mutam anul acesta organizarea
Festivalului national de muzica populara in luna septembrie .
Chiar daca anul 2012 este un an cu doua campanii electorale sper sa marcam realizarea
unor proiecte importante pentru comunitate dar si deschiderea de noi directii de dezvoltare de
noi activitati care an de an sa fie mai dinamice si sa contribuie la obtinerea statutului de
comuna europeana , de care noi marea familie din lon Creanga sa fim mandri .
In continuare ma angajez sa aloc intreaga mea energie pentru realizarea unor schimbari
profunde la nivel de confort rural , social , cultural , educational si economic pana la stadardele pe
care ni le dorim cu totii , in special o desevire corecta, reciproc avantajoasa a cetatenilor
comunei Ion Creanga de catre functionarii publici.

COMPARTIMENT CONTAB]LITATE , FINANCIAR, IMPOZITE $I TAXE LOCALE
Compartimentul de impozite si taxe locale gi-a desfEgurat activitatea in anul 20ll cu un
numdr de 5 argajafi, impa4ifi pe birouri.
Biroul Lnpozite gi taxe locale are rolul de a asigura condiliile necesare pentru stabilirea
impozitelor gi taxelor locale (datorate de persoanele fizice gijuridice cu sediul sau cu domiciliul in
comuna lon Creangn) de natura impozitului pe clidiri qi terenuri, a impozitului pe mijloacele de
transport, pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, a taxelor de firrna;i publicitate, in
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confonnitate cu prevederile Codului fiscal, precum qi a debitelor din amenzile privind circula{ia pe
drumurile publice qi scandal, etc.

urmlrit ca impozitele gi taxele locale sA fie stabilite corect iar eventualele neconcordan-te
si fie indreptate, acest proces fiind unul de durati, necesitind un volum mare de activitate.
De asemenea, in cadrul Biroului impozite ;i taxe se realizeazd eviden(a la zi a incasdrilor din
impozite Ei taxe locale precum gi descdrcarea impozitelor debitelor in cazul plililor efectuate prin
intermediul altor institu{ii (trezorerie);i nu prin casieria proprie.
S-a urm6rit in mod special executia bugetara-incasarea veniturilor proprii care reprezintd
principala sursi din care se alimenteazA cheltuielile pentru realizarea obiectivelor comunei.
S-a

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesari o permanen(i comunicare intre serviciile de
impune persoane fizice sau juridice gi cel de urmirire folosindu-se toate instrumentele legale pentru
recuperarea datoriilor de la contribuabilii care nu gi-au achitat obligatiile fali de bugetul local.
Pentru fluidizarea circuitului documentelor trebuie infiin{at un registru pentru fiecare persoana
care face parte din biroul de impozite gi taxe locale, acest lucru va

fi

benefic pentru contribuabili, care

pe l6ngi faptul cd Eiau achitat impozitele qi taxele locale, vor beneficia prompt de indrumarea
necesarI in vederea rezolv[rii eventualelor neclaritdli apdrute.

Faptul cd mai existi debite neincasate, demonstre azd cd mai sunt in continuare contribuabili
fie persoane fizice, fiejuridice, care nu reugesc s6-;i duci la indeplinire obligatiile fata de bugetul
local.

intrucit activitatea de urmirire gi executare silitl presupune mdsuri ce afecteaz| patrimoniul
persoanei, in vederea unei intelegeri c6t mai bune a mdsurilor aplicate, se oferd consiliere
contribuabililor, precum gi alte informa,tii utile cu ajutorul cArora se poate evita aplicarea drastici a
executirii silite. Consilierea oferiti consti in aritarea dispozitiilor legale aphcate, vizualizarea
dosarelor de executare gi in special a titlurilor executorii constAnd in procese verbale de constatare a
contraven{iilor, indicarea mdsurilor de executare ce vor fi aplicate in cazul in care nu se vor conforma
somaliei de platd, arltarea modului de stingere a obliga{iilor de plat5, in cazul in care suma achitatd nu
a stins toate crean(ele fiscale datorate, actele necesare si procedura de urmirire in vederea clarific6rii
situatiei fiscale incerte, s-a rAspuns in scris la diferite solicitdri apa(inend contribuabililor persoane
fizice sau juridice.
Nivelurile veniturilor pentru anul 201 1 s-au stabilit in conformitate cu actele normative in
vigoare, avAndu-se in vedere H.C.L nr. 87 / 20 I 0, hotArere prin care s-a stabilit men(inerea
impozitelor gi taxelor locale la un nivel suportabil pentru popula[ie, urmdrindu-se incasarea acestora
intr-un procent mai ridicat.
Realizirile efective a veniturilor proprii a ciror umdrire gi incasare s-a ficut prin Biroul
Impozite qi Taxe Locale fiind urmatoarea:
Nr.

Denumire indicator

Cod

I

Realizat 201

- lei-

crt

Impozit pe venit

03.02

lmpozit h-ansfer proprietate imobilktrd

03.02. t 8

6.131
6.131

Cote defalcate din impozitul pe venit
Core delalcate dm nnpo:itul pe venit

01.02

67t.566.90

t
u.02.al

540.091,00

lmpozite titaxe pe proprietate
lmpozit si taxa pe clidiri
lmpozit pe cladiri persoanefizice
lmpozit pe cladtri pe rsoane juriclice

07.02

27t.508,31

07.02.01
07.02.4

60.988
47 492

lmpozit sitaxa pe teren

07.02.02

2t0.520

i

Cote defalcate din lpozit pe wnit (2001) pentru suslinerea programelot
de deaoltare locald, pentru proiecte de inr+astructua care necesila

01.02.0

13r.475.90

cofinantare locald

t.0t
07020t02

I].096

I

Impozit pe teren persoa elzice
Impozit pe teren persoane juridice

07.02.02.01

14.964

07.02.02.a2

3.763

lmpozit pe teren extravilan

07.02.02.03

13t.793

Sume defalcate din TVA

11.02

3.019.546

11.02-02

1.396.s46

Sume defalcate

din TyA penlru rtnanlarca chelt. descentralizatei

nivelul con&nelo4 oraselor, mwicipiilor

.

Pentru Jinanlatea cheltuielilor de personal

din instituliile

I.281.546

cle

in\)dlamAfi pleuhuversitar de stat al comunelor (65.a2_10) din care:

d.c.Chehuieli de personal, sporuri,

i

stabilite prin lege

tlemnizalii, alte sporui

Finanlarea drepturilor asistenlilor personali

1.28t.546

ai persoanelor cu

100.000

handicap grav sau indemnizalii lunare
Ajutor thcalzire pt benelciarii de ajutor social

-

Same defalcale

.lin TyA

15.000

pentra rthanlarea cheltuielilol ptivind

drumarile comanale si iudetene
dia TyA pentru echilibrurea bagetelot locale
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor lacale (80%o)
Sume defalcate

Sune defalcate din TVA

(20o/a)

pentru suslinereaa programelor

11.02.0s
11.02.06

25.000
1.598.000
863.000

de

201.000

deztoltare locald care necesitd cofikahlarea
Sume defalcate din TyA pentru rtnantarea in/iastructurii si baza sporth)a
Taxe pentru utilizarea utilizarii bunurilor sau pe activittrti
Impozit pe mijlocal de trunsporl

16.o2

59.970

16-02.02

59.763

lnpozit pe mijlocul de transport persoanefizice

16.02.42.01

46."161

Impozit pe milocul de transport persoake juridice

16.02.02.02

12.992

16.02.03

217

18.02

57.377

Toxe

ti taife pt eliberarca

de licente si

qutoiztdii

de

fu,tclionarc

1

1.02.07

528.000

Alte impozite si taxe locale
Alte tmpoate si ta,\e locale
Venituri din proprietate

t8.02.50

57.371

30.02

21.309

Venituri din concesiuni Si tnchirieri
Venituri din prestiri servicii gi activitati

30.02.05

2r.309

33-02

22.039

Venituri din prestdri servicii

33.02.08

8.039

Ve

ni turi din rc cup e r are a che

I t uie I i I

or

33.02.28

14.000

Veniluri din taxe administrative. eliberari permise

34.02

6,027

Ta\e extrajudiciare de timbru

34.02.02

6.027

Amenzi, penalititi $i confisciri

35.02

29.214

i5.02 0t

29.214

Alte venituti

36.02

38.67s

Alte venitu

36.02.50

1.485

Taxe speciale

36.02 06

31.190

Venituri dih amenzi

ti

ake sancliuni aplicqte

potrivit dispoziliilol legale

Subvenrii de la bugetul de stat

42.02

649.491

Subwrlii pentru acotdarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu lefine,
cirbuni sau combustibili petrclieri
Subvenlii de la bugetul de slat pentrurtnanlarea sdn1tuii

12.02.34

130.36r

42.02.41

19. t 30

Subventii primite ptr. Programul d pietrutre

42.02.09

500.000

Activitatea desfbquratA de c5tre angajalii de specialitate din cadrul Biroului de
lmpozite qi raxe Locale. este nu numai o activitate extrem de complexd dar si loarte ampla ca
volum $i are in vedere verificarea in teren a respectdrii legislaliei in vigoare privind declararea
bunurilor ce constituie baza impozabild, pentru calculul impozitelor qi taxelor locale, precum
gi stabilirea obligaliilor de platd datorate la bugetul locale de cdtre contribuabilii persoane
fizice gi juridice.

in anul 201 1 activitatea biroului impozite Ei taxe persoane juridice s-a conc retj:zat irL:
- total certificate fiscale emise - 165
- au fost emise 1450 inqtiinldri de platd,260 titluri executorii qi somalii, 10 popriri bancare,
incasdndu-se suma de 0 lei din executare silitA Ei 500 lei din popriri bancare.
- s-au primit amenzi contravenlionale in numdr de 228.

-08- s-a intocmit dosare de amenzi p e\tru 228
- s-au intocmit qi transmis inqtiinldri de plat[ pentru debitorii cu sume restante
- s-au eliberat adeverinle cu venituri realizate fiindu-le necesare la Casa de Asigurdri de
Sdndtate.

- s-au primit 91 cereri de scutire pentru persoane incadrate in gradul I de invaliditate, cu
handicap accentuat sau grav, rezolvdndu-se favorabil un numdr de 91 cereri, pentu celelalte
neavdnd temei legal. Menliondm

ci la aceastd dat[,

sunt in evidenlele noastre un numdr de 91
persoane care beneficiazd de acest tip de scutire, acordatd conform Legii nr.571/2003, art.284,

alin.(4).
in cadrul Biroului impozite qi taxe locale persoane fizice, anul 2011 s-au primit un
numdr de 160 cereri de deschideri roluri fiscale, de solulionare a unor probleme ale
contribuabililor, eliberdri certificate fi scale.
O problemd care rdmdne in continuare fErd rezolvare este cea a mijloacelor de
transport care fie au fost vdndute qi nu s-au perfectat actele, fie proprietarii gi-au schimbat
domiciliile qi nu au cerut transferul dosarelor auto.
$i in cazul amenzilor ne confruntdm cu greutdli in identificarea contribuabililor
sanclionali de organele de polilie, intrucdt mulli dintre ei nu au date de stare civild complete qi
sunt in acelaqi nume.
Obiectivele noului an vor fi axate asupra aplicdrii tuturor formelor de executare silitd
previzute de 1ege, in scopul incasdrii impozitelor gi taxelor locale, datorate de contribuabilii
rdi platnici, identificarea contribuabililor insolvabili qi intocmirea documentaliei necesare
pentru trecerea acestora in evidenla special6, verificarea actelor in vederea aplicnrii scutirii de
impozite la contribuabilii persoane fizice, intensificarea controalelor la agenjii economici,
regiarea rolurilor in ceea ce pdve$te terenuile aparlindnd contribuabililor persoane fizice
pentru incadrarea acestora corect pe categorii de folosin!5.
in func1ie de resursele financiare, trebuie schimbatd in continuare logistica imbdffanitd
gi
moral fizic, astfel rdspunzAnd solicittuii contribuabililor privind claritatea qi rapiditatea
intocmirii chitanlelor in mod special.
S-a asigurat zi de zi emiterea chitanlelor pentru incasarea cu numerar a impozitelor gi
taxelor, informarea contribuabililor despre impozitele qi taxele locale pe care le au de achitat.
Ocupantele acestor posturi reprezintd cel mai important canal de interacliune dintre
administralia publicd locali qi cetilenii comunei qi nu numai. Trebuie apreciate in mod
deosebit abilitatea de comunicare qi flexibilitatea acestora. Comunicarea este un proces
continuu qi ireversibil Ei nu se limiteazd doar la transmiterea unor informalii, ci induce qi un
comportament adecvat, gestul qi postura av6nd valoare comunicativd. Deqi conlinutul
mesajului trarsmis este unul cu caracter negativ (nimeni nu se bucurd c6nd aflA cali bani are
de dat la bugehrl local) referenlii reuqesc asigurarea unui climat civilizat Ei evitarea credrii
unor st6ri conflictuale cu contribuabilii.

CONTABILITATE-FINACIAR
Pentru anul 2011, Comuna Ion CreangS, a avut un buget general consolidat de venituri
qi cheltuieli in sumd de 5.064.000 lei av6nd in componenli urmdtoarele bugete:

-bugetul local detaliat la venituri pe capitole qi subcapitoie Ei ia cheltuieli pe capitole, titluri qi
articole de cheltuieli in sumd de 4.890.000 lei;
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-bugetul centralizat al instituliilor publice qi activitAlilor finanlate integral sau parlial din
venituri proprii in sumd de 174.000 lei;
Bugetul general consolidat este intocmit pe principiile echilibrului bugetar. La partea
de venituri se inscriu veniturile realizate din impozite qi taxe locale de la persoanele fizice Ei
juridice, sume defalcate din T.V.A. cote din impozitul pe venit pentru echilibrare buget local,
venituri din valorificare de bunuri, venituri proprii realizate din diverse activit5li (inchirieri,
concesiuni), taxe speciale, londul de rulment, etc.
La partea de cheltuieli se regasesc cheltuielile publice efectuate pentru rezolvarea
problemelor de administrare qi funclionare ale comunei Ion Creangd (administra{ie locald,
invdlimant, sendtate, culturS, sporl, reparalii gi intrelinere strdzi, investilii).
La finele anului 201 l, din execulia bugetara a bugetului local, se constata:
-veniturile bugetului local prevazute a se incasa (conform bugetului de venituri qi cheltuieli)
au fost in sumd de 4.890 mii lei qi s-a incasat suma de 4.853 mii lei, procent de incasare 99,24
%o dir care venituri proprii 500 mii lei gi incasat 512 mii lei.
-cheltuielile bugetului local prevdzute a se efectua au fost in sumd de 5.123 mii lei Ei s-a
cheltuit la finele arului suma de 5.079 mii lei, in procent de 99,14 o/o.
in detalierea funclionali pe capitole, cheltuielile se prezintl astfe[.
Cap.cheltuiala

Prevederi

Realizat

-Mii lei-

-Mii lei121.882

95,66

vo

I

51.02-Administratie

760.900

2.

6l.02.Ordine publica

123.500

9.850

97 -04

3.

65.02.1nvafament

1.451.000

1.433.768

98.81

4.

66.02.Saname

84.000

75.114

89,49

5.

67.02.Cultura

349.300

331.961

96,7 5

6.

68.02.Asisteentd sociala

342.000

308.518

90.21

7.

70.02.Locuinle

144-000

132.153

9t

8.

?0.02. Protecfia mcdiului

69.000

63.965

92,10

9.

84,02. Transporturi

t.211.800

t.211.378

99,49

_71

economice cheltuielile bugetului local se prezintd
Drezintd astfel:
I)enumirea cheltuiala

Prevederi

Realizat

CI.IELTUIELI TOTALE

5.123.000

4.961.t33

96,96

Chelruieli personal

r.950.400

t.883.542

96,57

649.200

615.76r

94.85

Transferuri intre unit6[i ale administlafiei
publice

50.000

20.000

40,00

Asistentra social5 (aj.social,

181.000

164.19r

90,71

Alte cheltuieli

55.000

55.000

100

Cheltuieliinvestitrii

2.23'1.400

2.230.207

99.68

Cheltuieli bunuri

ii

servicii

ircalzire, aj de

urgenF)

Activitatea Buget-Contabilitate se bazeazd pe asigurarea de resurse atat din bugetul local cit
gi din transferuri de la bugetul de stat pe gestionarea acestora, precum gi pe angajarea,
lichidarea, ordonanlarea qi plata a cheltuielilor, evidenlierea lor in executia bugetard ;i
repartizarea angajamentelor bugetare, in vederea incadrdrii pldlilor in limitele prevAzute in
buget qi pe rectificarea acestora in funclie de veniturile ;i de alocaliile acordate conform Legii
nr.27312006 qi Legii nr.500/2002-Legea bugetului de stat.

-
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COMPARTIMENT URBANISM SI AMENJAREA TERITORIULUI
Atribuliile principale ale acestui birou sunt legate de gestionarea spaliald

a

teritoriului

pentru dezvoltarea echilibratd a acestuia, artorizarea lucrdrilor de construclii prin aplicarea
misurilor prevdzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea Ei funclionarea

construcliilor, proteclia patrimoniului natural gi construit, concretizate in urm5toarele
activitdli.
-aplicarea Ei respectarea documentaliilor de urbanism gi amenajarea teritoriului aprobate
potrivit legislajiei in vigoare;
a.autorizarea executdrii lucrdrilor de construire
b.disciplinarea in construclii
c.activitali legate de proiecte, studii,
d.urmdrirea comportlrii in timp a construcliilor,
I.ACTE DE AUTORIZAERE iI'I COITSTAUCTII
Deqi in cursul anului 201 1 s-au adus modificlri in doud rdnduri celor 2 acte normative
specifice activitdlii -Legea 50/1991, republicatd privind autorizarea executdrii consffucliilor Ei
Ordinului M.L.P.T.L. 143012005 care a devenit Ordinul 839/2008 privind aprobarea normelor
de aplicare a legii - am reuqit sd adaptim procedurile noi Ei sd rdspundem numeroaselor
solicitdri ale populaliei pentru acest tip de documente. Astfel, au fost solicitate qi eliberate 79
Certificate de Urbanism qi 45 Autorizalii de construire/desfiin{are, insolite de avizele
necesare.

Inspeclia de Stat in Construclii verihcd anual legalitatea actelor emise in cadrul
Biroului de Urbanism (certificate de urbanism, autorizaliile de construire, avize, documentalii
de urbanism). Prin notele de control nu s-au constatat deficienle care s[ ducl la luarea unor
mdsuri de avertizare sau sanclionare. Acelagi rezultat s-a relevat qi cu ocazia celorlalte
controale ale unor institulii abilitate, implicate in procesul de avizare qi autorizare: Agenlia
pentru proteclia mediului, Inspectoratul pentru situalii de urgenla.
-in ce priveqte Reactualizarea Planului Urbanistic General- la aceastd datd suntem in faza de
oblinere a avizelor prevdzute de lege. Dupd ce se oblin toate avizele ;i Ministerul Dezvoltdrii

i{i va exprima punctul de vedere asupra propunerilor noastre de extindere a intravilanului gi
modemizare a comunei, proiectul va fi supus aprobarii Consiliului local. Menliondm cd au
fost necesare o serie de studii adiacente care au dus la intdrzierea obtinerii unora dintre avize.

ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Activitatea din acest domeniu a fost concretizatd prin promovare, avizare,inregistrare,
distribuire qi transmitere a dispoziliilor primarului care in anul 2011 au fost in numdr de 375
O alt5 activitate este acordarea de relalii publice tuturor cetAlenilor, cerora li s-a oferit
indrumare, consiliere qi asistenld tuturor celor care s-au adresat verbal sau in scris Primdriei
comunei Ion Creangd. O parte din cetdleni s-au prezentat in audienli la Primar, viceprimar qi
secretar cu diferite probleme, care au fost rezolvate pe loc sau au fost distribuite persoanelor
competente din cadrul primdriei.
De asemenea s-au pus la dispozilia cetAfenilor toate informafiile solicitate.
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Au fost inregistrate qi s-a r[spuns unui numdr de 56 solicitEri pentru eliberarea de copii,
certificate, extrase Ei adeverinle de pe documentele arhivate la primdrie.
Pe parcursul anului 201 l, s-a avut in vedere crearea unor condilii optime pentru derularea
unei activitdl eficiente, in primdrie. S-a linut cont de aprovizionarea cu materialele necesare
tuturor activitdlilor( materiale electrice, rechizite de birou, etc.), aprovizionarea cu materiale
de curdlenie necesare, in ritm constant qi s-a efectuat curdlenie zilnicd in prim5rie gi celelalte
spafii, aprovizionarea unitdlilor de invdldmdnt cu materiale pentru intre{inere gi reparalii (
materiale de construclii qi detergenli, vopsele diferite, diluanli ti materiale electrice, materiale
de dezinfeclie in gcoli, s-au verificat, incdrcat Ei reparat stingdtoarele din unitdlile de
inv6ldmdnt, aprovizionarea cu materiale necesare lucrdrilor de reparalii la clddiri qi
dezdpezire, aprovizionarea cu materiale de biroticd (calculatoare, imprimante, hdrtie speciald
pentru copiator gi imprimante).
Una din activitdtile cu deosebitd responsabilitate juridicE pentru Primiria comunei Ion
Creangi, este cea legate de achizifii publice. Aceasta se desliqoard in conformitate cu
O.U.G34/2006 cu completArile qi modificdrile ulterioare qi H.G.925l2006 cu completdrile $i
modificdrile ulterioare.
Atribufiile in acest domeniu constau in intocmirea documentaliilor de atribuire, iniliere Ei
urmdrirea pe tot parcursul a procedurilor de publicitate, inclusiv corespondenla cu ofertanlii,
evaluarea oferlelor pdnd la finalizarea contractului de achizi\ie lucrdri, servicii sau produse.
in cursul anul 2011 au fost realizate investitii noi in valoare de 175.500 lei plus
cele in curs de executie in suma de 2.069.000 lei .
In cadrul investitiilor s-a desl};urat in principal. urmirirea lucririlor de investilii Ei
reparalii capitale la obiectivele de interes public ale comunei Ion Creangd.
Principalele lucrdri au fost cele legate de imbundtdlirea stdrii drumurilor.
in afard de lucr5rile pentru infrastructurd rutierd au fost Ei alte lucriri importante
pentru comunS. Astfel in anul 201 1 s-au incheiat lucrdrile la blocul de locuinte care are 32 de
apartamente.

in ceea ce priveqte unitAlile qcolare, ca lucriri majore in anul 2011, enumerf,m :
l.Lucrari de modernizare SAM lon Creanga in valoare de49.542,99 lei
2. Achizitional materiale de constructive pentru reporatii curente la Sala de sport
apartinand Scolii generale cu cktsele I- VIII Averesti , comuna lon Creanga , in valoare
de 1.144,62 lei .
in afara investiliilor noi gi a reparaliilor capitale s-a realizat un volum mare de
reparalii curente.

in anul 201 I in domeniul juridic a desfrqurat o activitate complexd qi bogat[ in
privinla aplicdrii qi interpretdrii dreptului, prin adoptarea reglementirilor juridice in vigoare la
realitdlile cu care ne-arn confruntat in cadrul litigiilor unde institulia noastrd a avut calitate
procesualS.

in principat s-a urmlrit sus{inerea argumentatd a numeroaselor ac}iuni pornite in
justilie in deplin[ concordanld cu normele constitulionale qi principiile democratice ale
statului de drept.

in raport cu anii anteriori, s-a constatat pe de o parte, un salt calitativ in cunoaqterea
legislaliei qi mai ales cunoaEterea procedurii, factori decisivi in cAqtigarea unui proces.
Aceastd instabilitate se datoreazA in general nivelului foarte scdzut al salarizdrii in

-12administralia publicd gi in particular, nivelului scdzut al salarizdrii in raport cu volumul gi
complexitatea lucrdrilor pe care le presupune funclia.
Ca qi in anii anteriori, pe de o parte s-a urmdrit cu consecvenle imbundtdlirea

cunogtinlelor qi aptitudinilor necesare exercitdrii profesiei , creEterea puterii de decizie qi
control iar pe de alta parte creEterea responsabilitdlilor pentru deciziile luate in cadrul
dezbaterilor procesuale.
Paralel cu activitatea desfEquratd, un aspect deosebit de important l-a constituit in
cadrul serviciului pistrarea climatului de disciplind qi de respectare a Regulamentului de
ordine interioard a instituliei in strdnsd corelare cu gradul de deontologie profesionald qi de
menlinere a secretului profesional.
De asemenea obiectivele avute in vedere pe anul 201 1, au vizat in mod special
cre$terea gradului performan{ei profesionale prin respectarea principiilor care stau [a baza

organizarii ;i dezvoltArii carierei in funclia publici.
Ca obiective esenliale, activitatea serviciului juridic pentru perioada 2011 a vizat in
mod special.
-asigurarea asistenlei juridice in fala instantelor j udecdtoreqti de toate gradele jurisdic,tie gi a
altor organe ale administraliei d stat,
-pornirea acliunilor injustiJie, fixarea pretenliilor prin acliuni sau cdi de atac, precum Ei
formularea rdspunsurilor la interogatorii solicitate de c5tre instanld,
-promovarea cdilor de atac ordinare qi extraordinare,
-avizarea proiectelor de contracte sau a altor acte cu caracter juridic in legdturd cu activitatea
instituliei;
-s-au acordat consultalii juridice,
-s-au formulat rdspunsuri la petiJiile qi cererile repartizate
-s-au elaborat proiecte de hotdr6ri ale Consiliului local gi s-au emis rapoarte de specialitate

privind avizarea acestora.

COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA $I PROTECTIE SOCIALA
Conform Legii nr.466l2004privind Statutul asistentului social gi a FiEei postului rolul
asistentului social in cadrul Compartimentului de asisten(d qi proteclie sociall este.
-de a pune in practicd cunoqtinlele, normele gi valorile asistenlei sociale pentru a interveni gi
acorda asistenld persoanelor sau comunitalilor, la cererea acestora, ori de cdte ori situalia o

impune;
-participd activ la elaborarea Ei aplicarea politicilor sociale in domeniu;
-identificd segmentul de populalie ce face obiectul activit5lilor de asistenJd sociald;
-stabileqte modalit5li concrete de acces la prestalii ;i servicii specializate de asisten{E sociald
pe baza eval:udrli nevoilor;
-urmdregte aplicarea legilor gi a reglementdrilor, activitali de birou sau de control, privind
autoritatea tutelard qi a proteclia sociali, precum qi atribulii delegate, specifice
compartimentului men(ionat.

in anul 2011, activitatea compartimentului de asisten!6 qi protecJie sociald, s-a concretizat
pe urmdtoarele activitdli.
in domeniul protec!iei copilului:

_

-s-a procedat la evaluarea
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;i monitorizarea unui numAr

de 6 minori, ce se afld in plasament la

familii, prin vizitarea periodicl qi intocmirea anchetelor sociale, specifice mdsurii de ocrotire;
-s-a procedat la evaluarea qi monitorizarea unui numdr de 22 familii, constand in efectuarea de
anchete sociale privind posibilitdli materiale de care dispun in vederea reintegririi minorilor
in familie gi evaluarea stirii de sindtate a minorilor pentru stabilirea gradului de handicap;
-s-au intocmit 2 dosare pentru stabilirea mdsurii de plasament de tip rezidenfial pentru fralii
lipel, care sunt ocrotili in Complexul de Servicii -Familia mea-Roman qi 3 pentru plasament
la asistent matemal profesionist, pentru 3 minori care au fost abandonali in unitdli sanitare,
fiind cu domiciliul in comuna Ion Creangd.
in domeniul autoritelii tutelare gi proteclie sociali:
-s-a stabilit mdsura de curateld pentru intocmirea unor actejuridice ori reprezentarea lor in
faJa organelor competente pentru un numlr de 6 persoane;
-s-a intocmit 1 dosar pentru internarea intr-un centru de ingrijire gi asistenld medicald pentru
adulli a unei persoane bolnavd psihic din satul Stejaru;
-s-au intocmit 3 dosare pentru plata indemnizaliei lunare a persoanelor cu handicap din care:
pentru un minor qi 2 pentru persoane majore;
-s-au reinoit actele celor 13 asistenli personali ai persoanelor cu handicap cu documente
conform Legli t.44812006 cu: declaralie, angajament, acord, act adilional, la care se adaugd
raportul de vizitd, raportul de activitate al asistentului personal Ei dispozilie de continuitate a
angajdrii, in func1ie de valabilitatea certificatului de incadrare in gradul de handicap;
in domeniul asistenfei sociale:
-s-au intocmit un numdr de 509 anchete sociale, din care.
a.pentru prezentarea la Comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap pentru majori in
vederea stabilirii gradului de handicap sau prelungirea Certificatului de incadrare - 56;
b.pentru prezentarea la Comisiile pentu proteclia copilului in vederea stabilirii gradului de
handicap sau prelungirea cerlificatului de incadrare - 18;
c.pentru instanla de judecatd -18;

d.pentru organele de polilie privind unii minori

-

8;

e.pentru intocmirea , modificarea gi verificarea periodicd a beneficiarilor de alocalie pentru
suslinerea familiilor - 230;

f.pentru intocmirea, modificarea Ei verificarea periodic6 a beneficiarilor de ajutor social -82
anchete,
g.pentru elevii ce urmeazd a primi bursi socialS, de merit, bani de liceu, etc. - 65,
h.pentru scutirea de la platd a impozitelor gi taxelor locale, sau alte facilitdli - 22;
-s-au intocmit un numdr de 47 dosare de alocalie de stat pentru copii, un numdr de 9 dosare

indemnizalie/stimulent pentru cresterea copilului in vdrstd de pdndla2 ani;
-s-au intocmit un numir de 172 dosare de alocalie pentru suslinerea familiei,
-s-au intocmit tabele pentru acordarea ajutoarelor alimentare unor categorii defavorizate
conform H.G. nr.60012009, de care au beneficiat un numir de 815 persoane;
-s-au intocmit 521 cereri pentru acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei pentru sezonul
rece nov.20 1 1 -m Ntie.2012;
-se completeazA qi se transmit lunar d[ri de seamd privind acordarea ajutoarelor pentru
incdlzirea locuintei, acordarea alocaliei pentru suslinerea familiei, monitorizarea minorilor a

-14c5ror perinli sunt plecali la muncd in straindtate, privind numirul de asistenli personali qi

indemnizalii;
-s-au intocmit un numdr de 85 dispoziJii privind acordarea alocaliei penuu susfinerea familiei,
angajarea asistenli personali gi modificdri, ajutor incdlzire qi curateld;
-efectuarea operaliunilor in cd4ile de munca pentru un n umdr de 13 asistenli personali;
-intocmirea trimestrial6 a tabelelor pentru confirmarea veniturilor impozabile oblinute de la
Administralia Financiard pentru beneficiarii de alocalie pentru suslinerea familiei, ajutorului
pentru incalzirea locuinlei;

BIBLIOTECA COMUNALA
in anul 201 1, biblioteca comunalS qi-a asumat urmdtoarele obiective:
-creEterea activit[lii gi consolidarea rolului bibliotecii comunale o principald institulie de
culturi qi educalie a comunitalii.
-diversificarea ofertei culturale, informalionale qi educalionale;
-modemizarea qi optimizarea serviciilor cltre utilizatori;
-promovarea imaginii qi vizibilitdlii bibliotecii.
Biblioteca comunald a oferit utilizatorilor sdi, prin fondul de documente cu caracter
enciclopedic, noutdli editoriale, a organizat expozilii qi lansdri de carte, intdlniri cu diferite
ocazii, mese rotunde, concursuri qi dezbateri. in acest mod se asigurd pentru comunitatea
local6 sprijinul informalional-fundamentat pentru toate persoanele care studiazd, citesc, se
informeazd sau petrec timpul liber la bibliotecd.
Cregterea calitSlii s-a concretizat prin urm[toarele activitali.
-preocupdri pentru ridicarea calitdlii serviciilor, qi produselor culturale oferite de bibliotecd,
-ridicarea gradului de vizibilitate a bibliotecii prin diversificarea activitalilor, programelor qi
proiectelor culturale,
-perfeclionarea personalului prin participarea la cursurile de specializare organizate de
Biblioteca jude!eand.
Consolidarea rolului bibliotecii comunale s-a realizat prin achizilionarea de noi uniteli
de bibliotecd care sd asigure continuitatea colecliilor existente, pastrarea caracterului
enciclopedic al bibliotecii, men{inerea unui echilibru intre cererea utilizatorilor qi oferta

instituliei, respectarea criteriului valoric gi al actualitd{ii informaliei.
Oferla educa{ionald a bibliotecii s-a diversificat prin achizilionarea de documente pe
suport tradilional qi multimedia pentru completarea colecliilor destinate utilizatorilor elevi
(conform bibliografiei qcolare),dar qi celorlalte categorii de utilizatori.
-zilnic au fost reintroduse la raft cdrlile de utilizatori
-au fost intreprinse pe tot parcursul anului masuri pentru recuperarea publicaliilor nerestituite
la termen

-primirea publicaliilor de la Sec{ia Evidenla qi Prelucrarea Colecliilor Ei intercalarea lor la raft

SALA DE LECTURA
-informarea utilizatorilor in privinla condiliilor de studiu in Sala de lecturd
-asigurarea cererilor de lecturd prin punerea la dispozilia utilizatorilor a documentelor
solicitate, atat din Sala de lecturl cdt qi din dispozitivele acesteia
-supravegherea permanentd a utilizatorilor in Sala de Iecturd
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-accesul utilizatorilor la programul de legislalie LEX
-consultarea presei locale pentru selectarea de informalii referitoare la activitatea instituliei
-efectuarea operaliunilor de casare, conform legislaliei in vigoare a publicaliilor depigite

moral sau cu grad avansat de uzur6.
-intocmirea de bibliografii, sinteze gi alte materiale documentare.

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILA
in conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996, privind actele de stare civil5, republicatd,
in anul 2011 s-au eliberat un numdr de 6 acte de noi niscu{i.
Au fost inregistrate 28 acte de chsdtorie, iar acte de deces au fost inregistrate in numdr de 64.
Un alt indicator at activitdlii biroului il reprezintd numdrul de certificate de stare civild
eliberate-161 acte de stare civild, din care de naqtere 43, cdsdtorie 47 , deces 71.
Lunar se realizeMd raportdri citre Direclia judeleand de Statisticd, privind buletinele
statistice de nagtere, cdsdtorie qi deces. Ca urmare a solicitdrilor birourilor notarilor publici, a
instantelor dejudecati, a organelor de polilie sau alte institulii ale statului - au fost eliberate
un numdr de 17 extrase pentru solulionarea diferitelor cauze aflate pe rol.
in urma controlului efectuat de cdtre Consiliul judelean Neam!, realizat in luna octombrie
2011 nu s-au constatat situalii deosebite care sd atraga sanc!iuni conform prevederilor legale.

COMPARTIMENT AGRICOL
in cursul anului 2011, Biroul Agricol

primit un numdr de 46 cereri pentru rem5surAtori,
din care au fost solufionate un numdr de 42 cereri, restul de 4 cereri nefiind de competenla
biroului agricol, deoarece petenlii se aflau in indiviziune. Au fost eliberate 584 adeverinfe
pentru dosarele de incilzire, 253 adeverinle pentru alocalia complementard, 40 adeverinle
pentru venitul minim garantat, un numdr de 123 adeverinle la qcoald pentru rechizite, burse gi
calculatoare, 3 82 adeverinle de rol,500 adeverinle pentru dosarele APIA, plus anexa nr.17, sau licut copii dupd fascicul Ei plan de incadrare in zond - 57 buc. S-au intocmit qi imegistrat
649 contracte de arendd, s-au introdus in calculator pe suport electronic 12 registre agricole.
S-a propus spre validare la Comisia judelean6 Neam!, constituirea dreptului de proprietate
pentru 7 persoane, reconstituirea dreptului de proprietate pentu o persoand ce deline pldure gi
s-au propus , la Comisia judeleanA Neam!, modificdri qi completdri de nume ;i prenume
a

precum qi subparcele qi parcele la terenul cu vegetalie forestierd, pentru 8 persoane. S-a
propus spre validare reconstituirea dreptului de proprietate conform sentinlei civile pentru o
persoand Ei s-a formulat r6spuns, lajudecdtorie, pentru acliune in constatare, pentru 2 cetdleni,
iar 5 persoane au avut acliune in instanle pentru ie;irea din indiviziune li s-a eliberat
documente qi schile plan parcelare.

SERVICIUL VOLTINTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
Avdnd la bazd Regulamentul de organizare gi funclionare a Serviciului Voluntar pentru
SituaJii de Urgen!6, Dispozilia nr.10 din 17.01.2006 de infiinlare a acestuia Eeful S.V.S.U,
informeazd Preqedintele Consiliului Local pentru Situalii de Urgenld, membrii sii ci in
perioada anului 201 I s-au desfhEurat urmdtoarele activitAli:
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TV; elevii din qcoald; populalia qi agenlii economici despre modul
cum trebuie sd aclioneze in cazul unor situalii de urgen!6, cum ar fi cutremure, inundalii,
incendii, la nivelul fiecdrei qcoli;
-s-au ficut exercilii de evacuare cu elevii gi copii de la gradinitA la care au participat fiecare
diriginte , profesor cu clasa sa, urmdrindu-se modul cum se deplaseazd qi se adun5 elevii la
punctele de adunare stabilite in caz de producerea unor situalii de urgenld.
-la agen{ii economici s-au verificat qi indrumat modul cum trebuie sA aclioneze in caz de
cutremur, indicAndu-se posibilitdlile ce trebuie sA fie respectate pentru evacuarea populaliei,
bunurilor existente ffrd a crea blocaje, panicd in rdndul cetdlenilor.
-s-au informat prin cablu

a

-in sezonul rece (iarnd) cu utilajele din dotare s-au dezdpezit toate strdzile de pe raza comunei
pentru a se putea ajunge in caz de urgenld,
-s-a imprdEtiat material antiderapant cu personalul beneficiar de ajutor social pentru
predntdmpinarea unor accidente rutiere,
-pentru buna desfEqurare a acestui sector de activitate, cu personalul contractual voluntar, s-au
organizat activiteli de prevenire prin control la gospoddriile popula]iei qi agen]i economici.
-s-au fdcut exercilii de evacuare, imbarcare gi cazare indicAndu-se locurile unde pot fi caza\i
sinistralii in caz de inundalii sau alte evenimente nedorite.
-cu privire la respectarea normelor generale de aplrare impotriva incendiilor conform Legii
nr.30712006 completat cu OMAI nr.16312001 pe raza localitAlii s-au micqorat numdrul de
incendii, datoritd muncii de prevenire a acestui sector de activitate comparatd cu anii anteriori.
CAnd mi-am propus sd realizdm impreund schimbarea la fald a comunei Ion Creangd am
qtiut ci am aldturi cetdtenii din comuna Ion Creang[ qi asta a fost suficient sd-mi mobilizez
toatd energia in realizarea acestor obiective. Este minunat sd ai satisfaclia lucrului bine fdcut
Ei sd fii inconjurat de mullimea celor pe care-i reprezinfi qi care gi-au pus toatd increderea lor
in tine. Cred ci acest fapt a insemnat, de fapt suslinerea cea mai mare. Atunci cdnd sim{i cd nu
eqti singur in ceea e faci, atunci cAnd simli increderea cetilenilor de care eEti inconjurat qi
frumuselea sufletelor lor, atunci cind eqti mdngdiat de sufletul cald al unui copil mullumit de
condiliile de studiu, atunci cAnd simli cd toate gdndurile localnicilor le suslin Ei-1i dA fo4a
interioard, nimeni gi nimic nu poate sta in calea realizirii iniliativelor.
Cerul se bucurd cdnd vede toate acestea qi-1i transmite iubirea qi lumina lui. Aceasta
reprezintd for{a mea interioar5 qi vd mullumesc tuturor pentru ca exista}i alituri de mine.

PRIMARUL COMUNEI ION CREANGA,
ING. PETRICA PRICHICI

CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
comisiei pentru agricultura, progr.Ime de dezvoltare economico- financiara , buget
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , gospodarire comunala,
servicii si comert

-

RAPORT DEAVIZARE

Al Comisiei pentru agricultura , progftlme de dezvoltare
economico- financiara , buget - finante, administrarea domeniului public si privat
comunei , gospodarire comunala , sewicii si comert

Comisia a luat in discutie : Raportul primarului comunei Ion Creanga, privind
economica ,sociala a comunei pentru anul 2011.
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