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RAPORT PRIMAR
privind starea economico-sociala si de mediu
a comunei Roscani in anul 2014.

In exercitarea atributiunilor referitoare la relatia cu Consiliul local, in calitate de Primar, am obligatia
de a prezenta in primul trimestru un raport anual privind starea economico-sociala si de mediu , aceasta
obligatie fiind prevazuta expres in art.63 alin.(3) din Legea nr.215/2001 – a administratiei publice locale,
republicata cu completarile si modificarile ulterioare.
Pornind de la un stadiu de dezvoltare destul de precar in cele mai importante domenii si avand
permanent in vedere necesitatea dezvoltarii durabile a localitatii, toate masurile stabilite in 2014
concretizate in Hotararile Consiliului si in Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primar, au vizat
implementarea unui sitem organizat cu prezentarea lucrurilor in mod real scopul fiind acela de a valorifica
oportunitatile in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta comuna noastra.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni, principii care trebuie sa guverneze
administratia publica locala, redau mai jos sintetic activitatea desfasurata in anul 2014 pe domenii de
activitate:
IMPOZITE SI TAXE
Contul de executie a bugetului pe anul 2014 a cuprins venituri totale de 1910,43 mii lei iar la
partea de cheltuieli de 1625,17 mii lei.
Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este urmatoarea:
6,33 mii lei impozite si taxe pe cladiri
- impozit cladiri persoane fizice – 6,21 mii lei ;
- impozit cladiri pers.juridice – 0,12 mii lei;
100,93 mii lei impozite pe terenuri persoane fizile si juridice:
Din impozitele pe mijloace de transport s-au incasat 4,23 mii lei ;
Venituri din concesiuni : 26,61 mii lei ;
Venituri din amenzi si alte sanctiuni 2,59 mii lei ;
Alte venituri 12,56 mii lei ;
In total suma incasata din taxe , impozite , amenzi si alte venituri a fost in cuantum de 153,25 mii lei
Procentul de incasare a impozitelor si taxelor locale :
- persoane juridice 0 % ;
- persoane fizice 99 % ;
Cheltuieli cu salarizarea ( inclusiv sistemul de inavatamant) :
In anul 2014 s-a cheltuit din bugetul local suma totala de 994,23 mii lei repartizata astfel:
- cheltuieli cu pers. din adm. publica : 279,13 mii lei ;
- cheltuieli cu pers. incadrat in serv. Situatii de urgenta : 0 mii lei ;
- cheltuieli cu personalul din invatamant : 0 mii lei ;
- cheltuieli cu pers. din gospodaria comunala 52,85 mii lei ;

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Intretinere si reparatii drumuri comunale si satesti in valoare totala de 123,48 mii lei ;
In anul 2014 s-au desfsurat lucrari ample de pietruire a drumurilor satesti si a DC 7 dupa cum
urmeaza :
- intretinere drum comunal DC 7 pe o lungime de 5 km ;

-

ILUMINATUL PUBLIC
24, 71 mii lei – consum energie electrica , materiale si manopera lucrari de intretinere;

-

STUDII SI PROIECTE
175,88 mii lei ;

STAREA CIVILA
In anul 2014 au fost inregistrate :
- 14 acte deces ;
- 3 acte casatorie;
- 2 acte nasteri;
17 cereri ptr. inceperea procedurilor succesorale ;
REGISTRUL AGRICOL- AGRICULTURA
In anul 2014 au fost eliberate un nr. de 350 adeverinte care au avut la baza inregistrarile din
Registrul agricol.
Au fost eliberate 1 certificate de producator. si un numar de 1 titluri de proprietate .
Din inregisterarile in Registrul agricol se constata o scadere a efectivelor de animale cauza fiind
atat obiectiva( lipsa subventiilor si plata efectiva a acestora) cat si subiectiva( populatia nu mai are unde
desface produsele care si asa se vand la un pret mic.
O greutate in acest domeniu este si aceea ca cetatenii nu declara suprafete si efectivele in
termenele prevazute de lege cee ace duce la intarzieri in plata subventiilor acordate de stat.
In luna octombrie a anului 2014 am finalizat procedura de Inventariere a terenurilor dispusa in
temeiul Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
URBANISM
In anul 2014 s-au eliberat un numar de 3 certificate de urbanism .
ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
S-a asigurat acordarea prestatiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor
si care s-au incadrat in prevederile legale.
Compartimentul s-a ocupat si de protectia copiilor cu probleme si a familiilor acestora , de
prevenirea abandonului familial , a abandonului scolar . Au fost elaborate planurile de servicii si s-a
asigurat protectia persoanelor cu dizabilitati . S-a raspuns in timp util la solicitarile judecatoriei, a organelor
de politie ,fiind intocmite anchete sociale .Au fost indeplinite urmatoarele prestatii si servicii:
- ajutor social
- 10 familii si persoane singure ;
- alocatii de stat
-6;
- alocatii de sustinere a familei
- indemnizatii nastere
- indemniz. pers. cu handicap
- subventii incalzire
- anchete sociale

- 94 familii ;
- 0;
-6;
- 106 familii ;
-312 ;

- consiliere primara in vederea obtinerii prestatiilor si a drepturilor conferite de lege
- consiliere primara si monitorizare in cazurile in care au fost implicati minori
- colaborarea cu diverse asociatii si fundatii
RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
Au fost convocate un nr. de 20 sedinte ale Consiliului local (12 ordinare si 8 extraordinare)
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Anunturile privind desfasurarea sedintelor au fost afisate la sediul primariei Comunei Roscani, Jud.
Iasi
In anul 2014 Consiliul local a adoptat un nr. de 47 de hotarari.
Toate proiectele de hotarare au avut ca initiator .Primarul sau Viceprimarul.
Sedintele au fost publice, la acestea participand cetateni precum si salariati din aparatul Primariei.
Prezenta consilierilor la sedinte a fost foarte buna.
RELATIA CU CETATENII SI TRANSPARENTA DECIZIONALA.
Totalul documentelor inregistrate , atat de la persoane fizice cat si de la persoane juridice in anul 2014
a fost in numar de 2342 .
Au fost emise un numar de 239 Dispozitii ale Primarului, marea majoritate cu caracter individual(
stabiliri si aprobari de ajutoare sociale)
Referitor la audiente , putem afirma ca acestea s-au desfasurat permanent , cetatenii fiind obisnuiti sa
intre in audienta la Primar fara un program dinainte stabilit.
Consideram ca dotarile Primariei ( acces la internet, fax, telefon) permit institutiei sa raspunda
exigentelor privind relatia cu cetatenii si transparenta.
Aceasta este prezentarea succinta a starii economico-sociale a comunei Roscani. si chiar daca nu
putem fi multumiti in totalitate de ceea ce am realizat consideram ca anul 2014 a reprezentata un pas
inainte in ceea ce priveste dezvoltarea acesteia in perspectiva atingerii telului nostru de a face din aceasta
comuna una europeana din toate punctele de vedere .
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