ROMANIA
JUDETUL IASI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

HOTAnAREA

NR.3 din21.01 .2020

consiliul local al comunei cucuteni jude{ul IaEi, intrunit in gedin(i
ordinarr Ia data de
2l'01'2020, conform dispozifiei primarului nr. zb
oin. 16.01.2020 qi a convocatorului nr. g020
din 16.01.2020 ;
Av6nd ?n vedere Raportul anual al primarului privind
activitatea economici , sociald qi de
mediu , a unit6tii administrativ_teritoriald
;
Avdnd in vedere prevederile art. 155 alin. (3) lit.
,,&" $i ale art.225 alin.(3) din oUG
nr.57 12019, privind Codul administrativ
;
In temeiul art. 139 alin. (1) qi art. 196 alin.(l) lit."a,, din oUG
nr.57/201g. privind codut
administrativ :

HOTAnA$rE
Art'l' la act de Raportul anual^al primarului privind activitatea economicr,social[
gi de
mediu , conform anexei laprezentahotlrdre .
Art'2 Secretarul unitalii administrativ teritoriale va inainta copie pe
de
prezenta primarului
comunei gi Instituliei Prefectului Jude(ului Iagi pentru verificarea
legaliialii .

PRE$EDINTE $EDINTA

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE

Spcnrran

Adoptat6 in gedin{a din data de 21.01.2020
un nurA.
numlrul total de 9 consilieri in func{ie
"u

d. E

votur penrru oimpotrvd

o

GENERAL AL uAT

cucurENr

ab,::,-"d:J::-.,,*

RAPORT ANUAL
privind starea economica sociala si de mediu al comunei cucuteni
Judetul Iasi in anul Z0lg
Domnilor consilieri

,

Stimati invitati,

in exercitarea atribu{iilor referitoare la relafia cu Consiliul Local, in calitate
de primar, imi revine obligafia de a prezenta raportul anual privind starea
economici socialS qi de mediu a comunei Cucuteni, in conformitate cu prevederile
art. 155 alin.3 lit.a) din oUG nr.5712019, privind Codul administrativ.
Principala mea preocupare qi a intregului aparat de specialitate din cadrul
unitalii administrativ teritoriale Cucuteni, a fost Ei este gestionarea bugetului local
cdt mai eficient, care sE aducd bundstare locuitorilor comunei, vizdnd dezvoltarea
infrastructurii comunei, afiagerea de fonduri de dezvoltare nerambursabile,
repararea qi intre(inerea drumurilor din comun6, asigurarea transparenlei privind
cheltuirea banilor publici, astfel asigurdnd un climat optim de lucru in cadrul
primdriei c6t Ei in relafiile cu cetdfenii.
Pentru buna funclionare qi desfdEurare a activitSlilor din cadrul UAT
Cucuteni, precum qi realizarea unor obiective gi investifii in anul precedent, am
emis un numdr de 135 dispozilii gi am iniliat un numdr de 90 hotdr6ri ale
Consiliului Local.
Pentru ca intr-o localitate sd se poatd desfbqura toate activitdlile investiliile
;i
necesare in condilii normale, sunt necesare fonduri, asigurate prin bugetul local, qi
consider cd un raport trebuie sd inceapd cu acest actor principal BUGETUL
LOCAL, de care depinde activitatea mea in calitate de primar qi a aparatului de
specialitate.

La inceputul anului 2019, comunei Cucuteni

i

s-a alocat un buget de
5.880.310 lei, un buget suficient pentru derularea activitdlilor, insuficient pentru
realizarea unor investifii necesare precum modernizare drumuri etc.
Pe parcursul anului 2019 am primit unele rectificiri in sumd de 339,130 lei,
rezult6nd un buget total de 6,219,440lei, care a fost rcpartizat astfel:

-

+
-.- ^
Invdfamdnt

-

239,000 lei
Administra{ie - 5,980,440 lei
Investitii - 4,198,460 lei.

Menfionez fapfril ca din suma de 4,198,460
lei, reprezentand investiliile,
avem in excedent suma de 250,000 euro
ce reprezinti avansul pentru biserica
din staul Bdiceni qi crminul cultural, obiective
ce sunt derulate cu fonduri
e,ropene qi pentru care am primit avansul
mai sus men{ionat.
Fondurile primite prin bugetul local au fost
cheltuite cu chibzu nya atat
pentru plata salariilor personalului primdriei,
utilitilile necesare, birotici,
c arburanli, reparalii drumuri,
repara{ii b uldoexc avator.
Deasemeni, am reuqit si facem toate lucrrrile
necesa.re privind traversirile
pentru racordarea cetilenilor la apa qi
canal.
Avdnd in vedere fapful ci comuna Cucuteni
este o comuni foarte importantd
din punct de vedere turistic, am avut in vedere
efecfuarea de investilii in
infrastructurd, qtiut fiind faptul cd pentru
dezvoltarea turismului un element
esenlial este o infrastructura buni.
un obiectiv foarte important pentru locuitorii comunei
este mod ernizarea
drumului Tg' Frumos-Bdiceni, ce va fi fnatizat
gi recepfionat in luna aprilie a

acestui an.

Referitor la modernizarea drumurilor din comund,
am depus ra FDI un
proiect in lungime de 11 km, cu o valoare
totald de 15,g04,gi2 l"i,ce a fost
aprobat, qi sper[m sperdm semnarea contractului
de finanfare (pentru acest
obiectiv am tealizat PTH gi delinem autoriza[ia
de construcfie pentru D ll9

cucuteni-Barbateqti qi toate drumurile sdteqti
din comuna cucuteni).
In urmitoarea perio add,, in comuna cucuteni se
vor derula gi urm[toarele
investilii:
- Modernizatea drumului sitesc Georgescu Biserica Cucuteni
finanlat prin
fonduri europene
- RK dispensar
- RK Cimin Cultural
- RK Biserica Biiceni
Pentru aceste obiective avem finatare, autoraalri
de consffucgie qi ordine de
incepere a lucrdrilor.

iNvAlavrANr
Am acordat o atenlie sporiti procesului
de invlfdmant, deoarece viitorul
comunei qi ai familiei

sunt copii.
Avdnd in vedere cd finanfarea de bazd
aunitnui de invd{dmant este realizatd
cost standard per elev qi numdrul
de elevi ai $colii Gimnaziale petru poni
cucuteni este mic, am suprimentat
bugetul cu suma de 31,050 lei.

GOSPODANINP COMTINALA

s-a acordat o atenfie deosebiti aloc[rii
sumelor pentru

intrelinerea
drumurilor' in special in sezonul rece,
privind aprovizionarea cu motorini qi
material antiderapant pentru accesibilitatea
cetdlenilor pe drumurile comunale qi
sdteqti.

Deosebit de important in anul 2019
sunt reparafiile capitale efectuate la
buldoexcavator, precum qi achizigionarea
unei lame pentru dezdpezit;.
Activitdlile privind gospoddrirea comunald
sunt atribu,tii date prin dispozilie
viceprimarului' ce le va ptezentain raportul
anual pe care il va prezenta detaliat
in qedinta
urmdtoare.

o

altd preocupare ce intra in atribu{iile
qi sub directa coordonare a
primarului este menfinerea qi imbun
dta[trea condifiilor de mediu. Av6nd
in
vedere colectarea deqe,rilor menajere
din comund, firma de salubritate care a
cagtigat licitatria pe intreg judepl Iaqi,
a adus containere pentru

depozitarea
deqeurilor menajere selectiv. Li s-a
adus la cunoqtin{i cetifenilor comunei
de
obligativitatea selectirii degeurilor menajere
qi cd el se va colecta gi ridica

doud pe lunr. A$a cum am precizat
qi
intampinim in continuare greutiti in

de

in anii trecufi, am intdmpinat qi

ceea ce priveqte incasare a de lacetdfeni
a
taxei de salubritate, sume stab,ite la
nivelur juiegului Iaqi.

AGRICULTURA

Agricultura reprezintd, activitatea de bazd
a locuitorilor comunei cucuteni,
fiind qi principala sursi de venit pentru
majoritatea familiilor.
Anul 2019 a fost un an foarte b,n, estim6ndu-se
o producfle mulpmitoare la

toate culturile, datoriti conditiilor pedo
climatice

, apricarea
tehnologiilor pentru fiecare culturd in
parte, c6t gi accesarea de subvenlii
de la
favorabile

Uniunea Europeand qi guvern, mention6nd faptut
este lucratd de fermieri cu exploatafii mai
mari de

cdt

8}o/odin suprafala comunei

15 ha.

Pentru obfnerea subver$iei am luat toate mrsurile
necesare pentru ca
fermierii beneficiari si obflnd aceste sume cuvenite,
eliberandu-le adeverinple
solicitate in acest sens.
La nivelul comunei avem o suprafald totald, de 2g22
ha, din care teren
agricol 2300 ha.
Avem la dispozifie pentru fermierii crescitori
de animale suprafafa de 300
ha pigune, dar numarul animalelor din comun
d, a scdzutdrastic, sclzand qi forla
de muncd, astfel ajungdndu-se in situaqia in care nu
vom avea cui inchiria
suprafeple de pdqune disponibile.

in final, {in sa men}ionez cd,toate realizdile prezentate,
dar qi cele omise, au
fost posibile datorit[ bunei colabordri cu membrii Consiliului
Local, a
angajalilor primrriei, conducerea qcolii qi nu in
ultimul r6nd

cu sprijinul
cetd{enilor comunei Cucuteni, fapt pentru care vi
mulEumesc tuturor qi imi
doresc definitivarea obiectivelor incepute in
anii anteriori.
Vd doresc mult[ sdnitate qi g6nduri bune in anul ce
tocmai a inceput 2020.
VA MULTUMESC!
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