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R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, email
primaria_urecheni@yahoo.com

MOTTO:

O bună guvernare locală depinde de o administraţie eficientă şi eficace.
Publicul se aşteaptă la un anumit nivel al serviciilor din partea administraţiei publice şi
a politicienilor care îi reprezintă.”
VNG International, Little, 2007, p. 5

RAPORT ANUAL
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A
COMUNEI URECHENI, JUDEȚUL NEAMȚ .

DOMNILOR CONSILIERI
În vederea asigurării unei totale transparențe instituționale, și pentru
îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Legea 215/2001 a administrației publice locale,republicată
cu modificările și completările ulterioare și de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la
informații de interes public, în sarcina primarului, vă supun atenției Raportul privind starea
economică, socială și de mediu a comunei Urecheni, județul Neamț, pentru anul 2015, care
poate fi consultat de toti cetăț enii interesați.
Prin acest material încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa
muncii noaste. Publicarea “Raportului Primarului comunei Urecheni privind activitatea pe
anul 2015” este un gest normal, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere şi
transparenţă a instituţiei noastre.
Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre instrumentele prin care primăria Comunei
Urecheni pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră, despre
relaţia cu cetăţenii.
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Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local, precum şi o
dare de seamă privind starea economică şi socială a satelor care formează comuna Urecheni.
Consider că, datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor comunei o imagine generală
asupra activitaţii noastre în anul 2015, asupra modului si eficienţei rezolvării problemelor
comunităţii locale. Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din
cadrul Primăriei comunei Urecheni, a Consiliului Local Urecheni,

în

anul 2015 a

fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi, nu în ultimul rând,
bunăstarea cetăţenilor din comuna Urecheni, vizând: dezvoltarea infrastructurii comunei
Urecheni, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în
„Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Urecheni”, atragerea de investitori,
repararea şi întreţinerea drumurilor din comună, în limita bugetului local;
asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor
întreprinse de administraţia publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin
asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Urecheni, cât şi în
relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii; organizarea de activitati
sportive cu scopul de a dezvolta componenta culturală, sportivă şi socială a vieţii
cetăţenilor din comuna Urecheni.
În exercitarea mandatului potrivit competențelor prevăzute de lege, în anul
2015, în calitatea de șef al administratiei publice organizată la nivelul acestei comune, am
emis un numar de 290 dispoziții, cu caracter normativ sau individual.
Dintre acestea, un număr de 15 dispoziții au fost emise pentru convocarea Consiliului
Local Urecheni în sedințe ordinare s-au extraordinare. Pregătirea sedintelor Consiliului local
s-a facut în general în bune conditii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicată, în sensul convocării, întocmirii documentelor
prevăzute de lege și analizării materialelor dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate.
În anul 2015 Consiliul local Urecheni s-a întrunit în 12 ședințe ordinare 2 ședințe
extraordinare și o ședintă de îndată , adoptând un numar de 85 hotărâri.
Desi legea permite, în această perioadă nici un proiect de hotărâre nu a fost inițiat de către
cetățenii comunei, ceea ce dovedește lipsa de interes a acestora pentru
implicarea în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, astfel încât
colaborarea activă pe care o dorim cu populația comunei ramâne un deziderat momentan greu
de realizat.
În aplicarea Legii 52/2003, toate proiectele de acte normative au fost aduse la
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cunostință publică. Hotărârile consiliului local cu caracter normativ au fost aduse la cunoștință
publică prin afisare la sediul primăriei, iar cele cu caracter individual au fost comunicate celor
interesați, cu repectarea prevederilor legale acestea au fost transmise către PREFECTURA
JUDEȚULUI NEAMȚ, SERVICIUL PENTRU VERIFICAREA LEGALITĂȚII ACTELOR
pentru exercitarea controlului de legalitate.
În această perioadă au fost depuse la Primaria comunei Urecheni 3 solicitări de
informatii de interes public fiind vizat compartimentul Urbanism pentru solicitări privind
numărul autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism , compartimentul asistenta
sociala si agricol. Toate solicitările au fost soluționate în termen legal nefiind nici o
reclamație administrativă sau plângere adresată instanțelor de judecată.
Datele semnificative privind comuna sunt:
 -număr locuitori-4048
 -suprafața totală-2984 ha
- intravilan 1061,5 ha
- extravilan 1922,5 ha
 -suprafața agricolă-2761ha
 -rețeaua stradală a comunei este formata din DJ 155I Tirgu-Neamț – Tupilaț i
și DJ 155B –Urecheni - Bodesti‚ din care se ramifică drumuri comunale și sătești;
 -comuna beneficiază de următoarele utilități: energie electrică, iluminat
public, rețea de apă rece, telefonie, cablu TV ;

STAREA ECONOMICĂ
Activitatea economică a comunei Urecheni, se înscrie în tendința generală de stagnare. Pe
fondul reducerii activității industriale, un procent redus al forței de muncă a migrat spre
sectorul privat ce desfășoară activități în sectorul comercial și al serviciilor. O mică parte din
populație a demarat unele activități economice pe baza liberei inițiative.
Potențialul economic al comunei se întemeiază pe resursele zonei, respectiv :
- terenuri agricole-agricultura;
- pasuni naturale – zootehnie ;
Starea economica a comunei Urecheni, raportata la anii anteriori, se
încadreaza într-o tendință de dezvoltare moderată, ca urmare a unor politici locale de atragere
a investitorilor și a fondurilor comunitare și de exploatare mai judicioasă a resurselor proprii.
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Având în vedere conditiile concrete ale comunei Urecheni, primarul comunei, s-a preocupat
pentru cresterea economică a acestei unități administrativ teritoriale.
Astfel sau depus eforturi din partea administratiei publice locale pentru informarea
cetatenilor comunei Urecheni cu privire la subventiile acordate producatorilor agricoli,
posibilitatea accesării de către micii fermieri a unor proiecte cu finanțare nerambursabilă de la
Uniunea Europeană. Astfel in anul 2015 au fost eliberate un numar de 639 Adeverinte Apia,
au fost eliberate un numar de 195 atestate si carnete de producator pentru persoanele fizice si
juridice care detin teren pe raza comunei Urecheni. In registrele agricole ale Primariei sunt
inregistrate un numar de 1583 pozitii de rol si 656 pozitii strainasi care au domiciliul in alta
localitate si detin terenuri pe raza comunei Urecheni. Deoarece susținerea unor programe de
dezvoltare locală are la baza ș i o contribuție proprie, a comunității locale, s-a pus accent pe
colectarea resurselor proprii (taxe, impozite, venituri din chirii si concesiuni etc) gradul de
încasare in anul 2015 fiind de 91,3%.
Pentru dezvoltarea urbanistică a localităț ii și pentru intrarea în legalitate a
persoanelor care construiesc locuințe sau anexe gospodaresti, în anul 2015 s-au emis, la
nivelul comunei Urecheni, un numar de 35 Autorizații de construire, Certificate de urbanism
47, si 30 Avize pentru E-ON. colectându-se taxele si impozitele legate de aceste autorizări.
In anul 2015 am demarat proiectul de investitie privind asfaltarea drumului sătesc,
strada Biserica Veche, pe o distanță de 2,5 km. Această investiție a fost realizată parțial, banii
au fost alocați de la bugetul local și din fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale, prin
Ordonanța 28. Cu sprijinul domnilor consilieri am achizitionat un buldoexcavator necesar
pentru lucrari de intretinere a drumurilor si o lama pentru dezapezire. In luna decembrie am
depus Proiectul pentru „Infiintare infrastructura de apa uzata si statie de epurare in comuna in
comuna Urecheni, judetul Neamt”, am inceput intocmirea documentatiei pentru extinderea
retelei de apa potabila, am intocmit documentatia si am depus-o la Ministerul Dezvoltarii
pentru modernizarea a 7,5 km drumuri comunale si satesti. Educatia a fost mereu pe primul
plan, am investit mult în baza materiala. Dacă investim în educație, investim în viitorul nostru.

Din păcate, ne confruntăm cu o problemă, care se manifestă și la nivel național. Este vorba de
scăderea, an de an, a numărului de școlari și preșcolari. Motiv pentru care am fost nevoiți să
închidem două grădinițe, cele de la Ingărești și din Cătuna. Preșcolarii din Ingărești au fost
transferați la Școala Ingărești, iar cei din Cătuna la Școala Urecheni. Momentan, nu am închis
și școli. Pe viitor, vom fi nevoiți să închidem școala din satul Fundătura, iar elevii vor fi aduși
la școala din centrul comunei. Pentru transport copiilor avem in dotare un microbuz școlar.
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Am mai facut o solicitare pentru inca un microbuz scolar in cazul in care Scoala Fundatura va
fi inchisa sa putem face fata, avem promisiuni ca aceasta solicitare se va materializa prin
repartizarea a inca unui microbuz scolar. Pentru anul 2016 ne propunem continuarea
investitiilor incepute pe parcursul celorlalti ani precum si demararea unor noi investitii care sa
ne duca mai aproape de standardele europene.

STAREA SOCIALĂ
Ca în majoritatea zonelor rurale se constată un proces de îmbătrânire a populaţiei şi a
tendinţei populaţiei tinere de migrare către centrele urbane apropiate sau alte localităţi din ţară
sau străinătate.
Ca urmare a condițiilor generale specifice, prezentate la începutul capitolului anterior,
rata șomajului la nivel de comună s-a mentinut, în anul 2015, la cote medii, respectiv 7,00%
motivat și de faptul că o parte d in cetățenii comunei Urecheni au plecat la muncă în
străinătate.
În ceea ce priveste zona analizata, in conditiile in care in ultimii 10 ani s-au
construit locuinte individuale si sezoniere, s-au extins si modernizat locuintele existente
înainte de 1990, putem trage concluzia ca, majoritatea proprietarilor
cu domiciliul stabil în zona este formata din familii cu venituri medii si mici
(agricultori, muncitori forestieri, mici întreprinzatori, etc).
Aceasta concluzie se impune și din numarul persoanelor beneficiare de ajutor
social din comuna Urecheni, la ora actuală avem în plată un număr de 85 dosare, numarul
dosarelor de alocații complementare 168, numar dosare Ajutor incalzire 92.
În anul 2015 sau înregistrat 8 (transcrieri) certificate naștere, 23 căsătorii și din păcate 36
decese. Deasemeni, pentru creșterea gradului de confort a locuitorilor comunei, s-a
reusit în anul 2015 achiziționarea și montarea unui număr suficient de becuri pentru ca
întreaga retea de iluminat public să funcționeze la capacitate.
În anul 2015 au fost acordate ajutoare de la Uniunea Europeană unui număr de 1079
persoane din comuna Urecheni.

STAREA MEDIULUI
Teritoriul administrativ al comunei, în suprafata totala de 2984 ha, este format
din 3 localitati cu caracter rural, respectiv satele Urecheni , Ingaresti si Plugari.
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Ecosistemele prezente în comuna sunt :
- forestier – păduri și alte terenuri cu destinație forestieră;
- acvatic – pâraie ;
- agricol – terenuri agricole, fânețe și păș uni naturale ;
Pentru conservarea și protecția mediului în comună, în anul 2015, ca și în anii
anteriori, s-a ecologizat cursurile de apă de pe raza comunei Urecheni prin antrenarea
persoanelor beneficiare de ajutor social. Gestiunea serviciului de salubrizare a fost delegată
prin contract de concesiune pentru o perioadă de trei ani către S.C ECO TG S.R.L, acest
contract fiind prelungit prin act aditional pina la sfirsitul lunii August 2015. Din luna
septembrie a fost incheiat un contract de prestari servicii salubrizare cu S.C AGMADY SRL
pana la delegarea serviciului de salubrizare catre ECO Zona 3 Tg Neamt. In anul 2015 sau
desfășurat activități de amplasare a unor containere de reciclare selectivă a deșeurilor parte a
proiectului Econeamț care din pacate nici până la această dată nu a devenit operațional. Vă
adresez rugămintea de a participa alături de mine la o campanie de sensibilizare a cetățenilor
comunei Urecheni privind curățenia comunei si reciclarea selectivă a deseurilor.
Consider că starea mediului în comuna este bună, pe viitor, activitatea ce se va
desfasura în sensul sporirii calitatii mediului fiind aceea de constientizare a populatiei pentru
mentinerea unui mediu curat , pentru colectarea selectiva a deseurilor din comuna si pentru
reciclarea deseurilor refolosibile.

Cuvint de incheiere.
Cu speranţa că acest raport s-a reflectat pozitiv în viaţa dumneavoastră, vă
mulţumesc pentru importanţa pe care aţi acordat-o problematicii de zi cu zi, pentru
puterea de a trece peste unele inconveniente, precum şi de timpul acordat în cunoaşterea
activităţii ce o desfăşurăm în vederea bunăstării şi creării de noi orizonturi în
dezvoltarea comunităţii noastre, de creştere a calităţii vieţii cetăţenilor la standardele
europene într-un mediu prosper participativ şi sănătos.
Vă mulţumesc atât pentru sprijinul acordat pe parcursul perioadei la care am făcut
referire, precum şi de atenţia cu care a-ţi urmărit materialul prezentat.

Primar,
Tănăselea Ion

