RAPORT ANUAL
privind starea economicr socialr qi de mediu ar comunei
cucuteni
Judeful Iapi in anul 20lg
Domnilor consilieri,
Stima{i invitali,

in conformitate cu prevederile Legi i 2l15l20llcu modificdrile
qi
completirile ulterioare primarul are obligafia ca in primul
trimestru al anului sd
prezinte un raport de activitate care va cuprinde
starea economicr qi sociala a
localitalii, raport czlre constituie momentul bilan{ului
care se referS la capacitatea
efectivr a administrafiei publice locale de a gesiiona qi
a rczolvaproblemele cu
care se confrunt[ locuitorii comunei precum gi
administrarea domeniului public qi
privat in comformitate cu prevederile legale.
Pentru buna funcfionare gi desfrqurare a activitalilor
din cadrul unitdtii
Administrativ Teritoriale cucuteni, precum realizarea
unor obiective qi investilii,
Ei
in anul precedent am emis un numdr de 155 dispozilii qi
am iniliat un numdr de 93
proiecte de hotrrdri, proiecte ce au fost aprobate
I 00% de membrii Consiliului

Local.

Precizez cd nici o hotardre a Consiliului Local
sau dispo zi[ie nu a fost
atacatd' in contencios, acest fapt datorandu-se profesionalismului
secretarului
Consiliului Local care a analizatqi verificat fiecare proiect
de hotarare qi dispozilie

emis5.

Pentru realizarea unor obiective, investifii qi buna func{ionare
a UAT
cucuteni intervine un actor principal
;i anume BUGETUL LocAL . Dacd, ra
inceputul anului 2018 am awt un buget insuficient,
in sumr de 2.26g.540 lei, acest

lucru datorandu-se prevederilor Codului Fiscal care
spec ificd, cdinstitufiile publice
care au avut excedent in anril2016 li se va scddea
din buget acea sumd.
UAT Cucuteni a inregistrat un excedent de 600.000 lei,
sumi proveniti din
decontarea situafiilor de lucriri la APA qi CANAL,
situalie depusr la A.F.M. in
luna iulie 2016 qi decontatd pe data de 30.12.2016,
frcdndastfel imposibil d plata
cdtre constructor, datoritd faptului cr in ultimele
zile aleanului nu se mai fac plrfi.

Situa{ia s-a remediat in luna august, atunci c6nd prin
ordonanfr de Ur.genf[ a
Guvernului am primit suma de 300.000 lei ce a fbcut posibila
continuarea
activitalilor UAT Cucuteni in bune condifii.

Pentru finalizatea unui obiectiv foarte important
al comunei Cucuteni, qi

ANUM: ALIMENTAREA

CU APA \S1 SISTEM CENTRALIZAT

DE

CANALIZARE, cu o valoare total5 de 4.04l.l74lei C+M, la

care se adauga alte

cheltuieli (diriginlie, proiectare, asistenfd tehnic5 etc.) pentru care
uAT cucuteni a
awt o contribulie de 25o/o - 1.500.000 lei.
Din aceastl sumd s-a achitat anul acesta 680.000 lei, rdm6n6nd de achitat
250.000 lei pentru finalizarea lucrdrilor in totalitate.
Deoarece suma rlmasi de achitat reprezintdbugetul comunei pentru
1 an de
zile, am intreprins unele mdsuri, si anume:
.

-

Am iniliat un imprurnut de la Trezorerie in valoare de 250.000 lei
ce a fost
aprobat

-

Am iniliat unproiect de hotardre de guvernin valoare de 515.000 lei,
care
cu ajutorul lui Dumnezeu qi a Guvernului PSD ( guvern care
este criticat de
opozilie qi preqedinte vehement) ne-a fost alocatd, in intregime qi pldtitd

constructorului, astfel deblocdndu-se situafia in ceea ce priveqte
frnayzarea
acestui obiectiv care mi-a dat qi imi dd in continuare insomnia,
in pofida a
peste 20 de ani de activitate in administra{ia publicr.

in anul 2018 am awt un buget de 3.774.0g0 lei

-

care imp d\it la
'numdrul de 1220locuitori ar rezulta3000 lei pe cap de locuitor.
Suma de 3.774.080 lei a fost implrJita pe capitole dupa cum
urmeazd
invlfam6nt - 100.760 lei, din care sum a de 48.760 lei din buget in
afara
:

costului pe elev
Investifii - 797 .691 lei
Administrafie - 2.875.629

lei

DupI cum se observd pentru administra[ie afost cheltuitd o sumd destul de

mic5, avdnd in vedere cr suma cuprinde cheltuieli precum iluminat public,
salarii administrafie qi asistenli personali, intrefinere, servicii etc.
Dar aceqti bani au fost cheltuili cu mare chibzuinld qi sunt mandru c6
anul
2q18l-am incheiatftrdnici o datorie, at6tlaprimarie c6t qi qcoala.
AvAnd in vedere cd, am inceput acest raport cu investi{ii qi am aprofundat
cea
mai importantl investilie din comun6, in continuare vd fac cunoscut gi
alte
investifii care au inceput sr se demleze in cadrul comunei:
- O investilie deosebit de importantd inceput5, este modernizarea DJ 2g0 B
Tg. Frumos - Bdiceni, cu o valoare a lucrdrilor de 3.000.000 euro.
intr-adevir, este investilie a Cosiliului Judelean , dar un aport important
pentru realizarea acesteia l-am avut qi eu ca primar al comunei,
dat fiinel faptul
cd beneficiarii finali ai acesteia sunt locuitorii comunei cucuteni.

Prin modernizarea drumului judefean 280 B, am convingerea
cd localitatea
noastri se Ya dezvolta, iar valoarea terenurilor qi a locuinfelor
va creEte
considerabil.

-

O altf, investilie in derulare este mod ernizarea unui tronson de
drum din

satul Cucuteni DJ

2l8B magazin Ciocoiu -

Biserica Sf. Arhangheli Mihai qi
Gawiil, in lungime de 700 m cu o valoare de 75.000 euro, lucrare
ce va fi

-

-

demaratd imediat ce vremea va permite acest lucru.

Modernizarea dispensarului uman ?n valoare de 83.000
lei, lucrare cu
proiectarea
finarizatd,
urmAnd inceperea executrrii lucrarilor
.
Modernizarca cdminului cultural ce se afl5 in licitalie in
valoare de 250.000
euro, cu speran[a ca anul acesta sd inceapl lucrdrile gi
sd fie qi finalizate.
R'K' Biserica Sf6nta Treime din satul B5iceni, valoarea contractului
250'000 euro, s-a atribuit contractual de proiectare dar
din nefericire
,
proiectantul, expert in domeniul monumentelor istorice
a decedat qi am
reluat procedura de achizilie.
S-a depus documenta[ia la Ministerul Dezvoltlrii pentru
modernizarea a l0
km de drum comunal qi srtesc prin programul de dezvoltare p.N.D.L
(D.c.

l2l

Barb5teqti).

.NvarauANr
Cu tofii qtim ca viitorul [drii, ai comunei qi ai familiei sunt copii,
de aceea
am acordat o aten{ie sporitd procesului de invi{6m6nt.
Pentru ca acest deziderat sd fie realizat am luat toate mlsurile
in acest sens,
iar in anul 2018 am alocat pentru invilamdnt sumele necesare
bunei desflqurari a
procesului educa{ional.
Av6nd in vedere cr finan{area de bazda unit[{ii de inva{dmant
este realizatd
cost standard per elev qi numdrul de elevi ai
$colii Gimnaziale petru poni Cucuteni
este mic, am suplimentat cu suma de 4g.760 lei.
.

GOSPODARIRE COMUNALA

O atenfie deosebitd in acest sens a fost alocarea sumelor pentru intre{inerea
drumurilor, mai ales in sezonul de iarn5. Am avut in vedere
aprovizionarea cu
motorini qi antiderapant, pentru ca drumurile comunale qi sateqti
sd fie accesibile
in anotimpul de iarni. Desigur, sunt multe nemullumiri, alimentate de
unii, ele

fiind pefondate, noi, autoritate a locald,, depundnd
tot efortul ca cetdfenii sr fle
mulfumifi.
Activitetile privind gospoddrirea comunald sunt
activitrli care dau notr at6t
primarului cdt qi aparatului de specialitate
din cadrul uAT, gi anume cositul
vegetafiei pe tot parcursul anului, plantarea
de pomi, intrefinere drumuri, qanfuri
Ei
rigole, dar despre aceste aspecte va vorbi dl.
viceprimar in raportul pe care il va
prezenta in qedinfa urmdtoare.
o altd' preocupare ce intrd in atribufiile qi sub directa coordonare
a
primarului este men{inerea qi imbundtd[irea
condiliilor de mediu. vreau sr fac o
singurd precizare privind colectarea deqeurilor
menajere din comuna ;i anume ci in
anul 2019 ?ncepdnd cu lunile martie-aprilie firma
de salubritate care a c6qtigat
licitalia pe intreg judeful Ia;i, vor aduce containere
pentru depozitarea gunoiului
selecfiv' Li se vor aduce la cunoqtin!5 cetrfenilor
comunei de obligativi tatea
selectirii deqeurilor menajere.
Sunt convins ci vom intdmpina greutafi in ceea
ce priveqte incasarea de la
cetS{eni a sumelor aprobate pentru deqeurilor
menajere, sume stabilite pentru
toate localitalile judefului Iaqi; acest subiect
va fi dezbStut mai pe larg tot
de dl.

Viceprimar.

AGRICULTURA
Reprezintd activitatea de bazd a locuitorilor
comunei Cucuteni, fiind
principala sursd de venit pentru majoritatea
familiilor.
Anul agricol 2018 a fost un an bun, estimdndu-se producfie
o
mulfumitoare
la toate culturile dar mai ales la cea de porumb si floarea
soarelui, datorita
condiliilor pedo climatice favorabile, aplicarea tehnologiilor
pentru fiecare
in parte, cat qi accesa"rea de subvenfii de la uniunea Europeand culturd
qi guvern,
menfionand faptul cd \a%o din suprafa{a comunei
este lucratd de fermieri cu
exploatalii mai mari de l5 ha.
Pentru oblinerea subvenJiei de la Uniunea European
d amluat toate mdsurile
necesare pentru ca fermierii beneficiari de
subvenfii sd oblind aceste sume
cuvenite, eliberdndu-le adeverin{e solicitate in
acest sens.

La nivelul comunei avem o suprafa[d totald de 2822
ha teren, din care teren
agricol 2300 ha.
Avem la dispozilie pentru fermierii crescdtori de
animale suprafafa de 300
ha p4une, dar din pdcate numrrul animalelor
din comund a scdzut drastic, din

motive pe care le cunoaqtem cu tolii, scazdnd gi forja de
muncf,, astfel ajung6nduse in situafia in care nu vom avea cui inchiria
suprafefele de pdqune disponibile.
Atragem atenfia cd in comuna Cucuteni se pot cdqtiga
sume importante prin
infiinlarea de exploata[li agricole zootehnice, respectiv
ferme din fonduri de la
Unrunea Europeand.

ACTIVITATEA CULTURAL EDUCATI VA
Eforturile noastre financiare au fost indreptate qi spre
culturr qi activitrli
cultural, astfel cr in anul2078 am contribuit la realizarea
Simpozionului din luna
august sub coordonarea dnei Ionela Mihule ac, Zilele
$colii Gimnaziale petru poni

Cucuteni qi alte activitifi culturale.
Deasemeni, in anul 2018 am suslinut financiar bisericile
din comund.
Sperim sd incepem derularea lucrrrilor la obiectivele culturale
Biserica de
lemn din satul Briceni qi Crminul Cultural din satul
Cucuteni, obiective enumerate
mai sus.

in final menlionez cd,toate realizdrlle prezentate, dar qi cele omise,
au fost
posibile datoritd bunei colaborrri cu membrii Consiliului
Local, cu angaja[ii

Primariei, conducerea qcolii, dar gi cu ceilalli factori
de decizie din comunitatea
noastri, qi nu in ultimul rdnd cu sprijinul ceti{enilor comunei
Cucuteni, fapt pentru
care vd mulfumesc tuturor, qi imi doresc sa definitivdm
obiectir.ele incepute in anii
anteriori pentru bundstarea cetrfenilor din comund.
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doresc sdnltate, pentru

2019.

ci este cea mai de pre!, qi ganduri bune in anul
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