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COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamt , tel- 02331784.005, fax - 02331784.005, email
primaria _ urecheni@yahoo.com

RAPORT
ANUAL
PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA ~I DE MEDIU A
COMUNEI URECHENI, JUDETUL NEAMT.

DOMNILOR CONSILIERI
In vederea asigurarii unei totale transparente institutionale, si pentru
indeplinirea atributiilor stabilite de Legea 215/2001 a administratiei pub lice locale.republicata
cu modificarile si completarile ulterioare si de Legea 54412001 cu privire la liberul acces la
informatii de interes public, in sarcina primarului, va supun atentiei Raportul privind starea
economica, sociala si de mediu a comunei Urecheni, judetul Neamt, pentru anu12016, care
poate fi consultat de toti cetatenii interesati.
Prin acest material incercam
muncii

noaste.

Publicarea

sa imbunatatim in fiecare an calitatea

~i eficienta

"Raportului Primarului comunei Urecheni privind activitatea pe

anul 2016" este un gest normal, in contextul preocuparilor pentru

0

reala deschidere si

transparenta a institutiei noastre.
Lucrarea de rata reprezinta unul dintre instrumentele prin care primaria Comunei
U recheni pune la dispozitia cetatenilor date concrete despre activitatea no astra, despre
relatia cu cetatenii.
Raportul contine informatii despre activitatea Primariei, a Consiliului Local, precum ~i 0
dare de seama privind starea economica si sociala a satelor care formeaza comuna Urecheni.
Consider ca, datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor comunei

0

imagine generala

asupra activitatii noastre in anu12016, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor
comunitatii locale. Preocuparea principala a mea, a intregului aparat de specialitate din
cadrul Primariei

comunei

Urecheni,

a Consiliului Local Urecheni,

in

anul 2016 a
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fost gospodarirea eficienta
bunastarea cetatenilor

a comunei, a bugetului local si, nu in ultimul rand,

din comuna Urecheni,

vizand:

dezvoltarea

infrastructurii comunei

Urecheni, atragerea de fonduri nerambursabile in vederea realizarii obiectivelor prevazute in
"Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Urecheni 2016-2020",
investitori,

repararea

~i intretinerea

drumurilor

din comuna,

atragerea
in limita

de
bugetului

local; asigurarea transparentei in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a actiunilor
intreprinse

de administratia

publica;

eficientizarea serviciilor aparatului primariei prin

asigurarea conditiilor si a climatului optim de lucru in cadrul Primariei Urecheni, cat si in
relatiile cu cetatenii,

beneficiarii

directi

ai

acestor

servicii;

organizarea de activitati

sportive cu scopul de a dezvolta componenta culturala, sportiva si sociala a vietii
cetatenilor din comuna Urecheni.
In exercitarea mandatului potrivit competentelor prevazute de lege, in anul
2016, in calitatea de sef al administratiei publice organizata la nivelul acestei comune, am
emis un numar de 320 dispozitii, cu caracter normativ sau individual.
Dintre acestea, un numar de 10 dispozitii au fost emise pentru convocarea Consiliului
Local Urecheni in sedinte ordinare si una pentru

0

sedinta de indata. Pregatirea sedintelor

Consiliului local s-a facut in general in bune conditii, cu respectarea prevederilor Legii nr.
215/2001 a administratiei publice locale republicata, in sensul convocarii, intocmirii
documentelor prevazute de lege si analizarii materialelor dezbatute in sedintele comisiilor de
specialitate.
In anul 2016 Consiliullocal

Urecheni s-a intrunit in 10 sedinte ordinare,

0

sedinta de

indata, pre cum si sedinta de constituire a Consiliului local Urecheni desfasurata in urma
alegerilor locale, adoptand un numar de 68 hotarari.
Desi legea permite, in aceasta perioada nici un proiect de hotarare nu a fost initiat de catre
cetatenii comunei, ceea ce dovedeste lipsa de interes a acestora pentru
implicarea in rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, astfel incat
colaborarea activa pe care

0

dorim cu populatia comunei ramane un deziderat momentan greu

de realizat.
In aplicarea Legii 52/2003, toate proiectele de acte normative au fost aduse la
cunostinta publica. Hotararile consiliului local cu caracter normativ au fost aduse la cunostinta
publica prin afisare la sediul primariei, iar cele cu caracter individual au fost comunicate celor
interesati, cu repectarea prevederilor legale acestea au fost transmise catre PREFECTURA
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JUDETULUI
NEAMT,, SERVICIUL PENTRU VERIFICAREA LEGALITATII
,
, ACTELOR
pentru exercitarea controlului de legalitate.
In aceasta perioada au fost depuse la Primaria comunei Urecheni 7 solicitari de
informatii de interes public fiind vizat compartimentul Urbanism pentru solicitari privind
numarul autorizatiilor de construire si a certificatelor de urbanism, compartimentul asistenta
sociala si agricol. Toate solicitarile au fost solutionate in termen legal nefiind nici

0

reclamatie administrativa sau plangere adresata instantelor de judecata.
Datele semnificative privind comuna sunt:
~ -numar locuitori-dunu
~ -suprafata totala-2984 ha
- intravilan 1061,5 ha
- extravilan 1922,5 ha
~ -suprafata agricola-2761ha
~ -reteaua stradala a comunei este formata din DJ 1551 Tirgu-Neamt - Tupilati
si DJ 155B -Urecheni - Bodesti, din care se ramifica drumuri comunale si satesti;
~ -comuna beneficiaza de urmatoarele utilitati: energie electrica, iluminat
public, retea de apa rece, telefonie, cablu TV ;

STAREA ECONOMICA
Activitatea economics a comunei Urecheni, se inscrie in tendinta generala de stagnare. Pe
fondul reducerii activitatii industriale, un procent redus al fortei de munca a migrat spre
sectorul privat ce desfasoara activitati in sectorul comercial si al serviciilor. 0 mica parte din
populatie a demarat unele activitati economice pe baza liberei initiative.
Potentialul economic al comunei se intemeiaza pe resursele zonei, respectiv :
- terenuri agricole-agricultura;
- pasuni naturale - zootehnie ;
Starea economica a comunei Urecheni, raportata la anii anteriori, se
incadreaza intr-o tendinta de dezvoltare moderata, ca urmare a unor politici locale de atragere
a investitorilor si a fondurilor comunitare si de exploatare mai judicioasa a resurselor proprii.
Avand in vedere conditiile concrete ale comunei Urecheni, primarul comunei, s-a preocupat
pentru cresterea econornica a acestei unitati administrativ teritoriale.
Astfel sau depus eforturi din partea administratiei pub lice locale pentru informarea
cetatenilor comunei Urecheni cu privire la subventiile acordate producatorilor agricoli,
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posibilitatea accesarii de catre micii fermieri a unor proiecte cu finantare nerambursabila de la
Uniunea Europeana. Astfel in anul2016 au fost eliberate un numar de 630 Adeverinte Apia,
au fost eliberate un numar de 67 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 2450 pozitii de rol. Deoarece sustinerea unor programe de dezvoltare
locala are la baza si

0

contributie proprie, a comunitatii locale, s-a pus accent pe colectarea

resurselor proprii (taxe, impozite, venituri din chirii si concesiuni etc) gradul de incasare in
anul 2016 fiind de 89 %.
Pentru dezvoltarea urbanistica a localitatii si pentru intrarea in legalitate a
persoanelor care construiesc locuinte sau anexe gospodaresti, in anul 20 16s a inregistrat un
regres fata de anii anteriori fiind emise la nivelul comunei Urecheni, un numar de 2
Autorizatii de construire, Certificate de urbanism 8, si 8 Avize bransament pentru E-ON.
colectandu-se taxele si impozitele legate de aceste autorizari. Tot pe parcursul anului 2016 am
reus it in urma desfasurarii examenului de recrutare ocuparea functiei vacante de consilier
asistent la Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al
primarului comunei Urecheni.
In anul2016 am finalizat proiectul de investitie privind asfaltarea drumului satesc,
strada Biserica Veche, pe

0

distanta de 2,5 km. Aceasta investitie a fost realizata in totalitate,

banii fiind alocati de la bugetullocal

~i din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii Regionale,

prin Ordonanta 28. La sfarsitul anului 2016 am reusit sa achitam catre S.C Conest S.A ultima
trans a pentru efectuarea lucrarilor. Lucrarile au fost efectuate conform caietelor de sarcinii in
urma verificarilor Comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor a fost incheiat Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilorNr

7546115 Noiembrie 2016. Cu sprijinul domnilor

consilieri am achizitionat in anul 2015 un buldoexcavator. Acesta a fost folosit pentru lucrari
de intretinere a drumurilor precum si pentru dezapezire. Pentru anul 2017 ne propunem
achizitionarea unui Imog saratita cu lama precum si a unei Autospeciale pentru stins incendii
cu apa si spuma avand in vedere modificarile legislative din anul 2016 in vederea
reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Urecheni. In luna decembrie
2015 am depus Proiectul pentru .Jnfiintare infrastructura de apa uzata si statie de epurare in
comuna in comuna Urecheni, judetul Neamt" acest proiect a fost declarat eligibil, pe parcursul
anului 2016 am finalizat procedura de licitatie pentru Elaborare Proiect tehnic, Detalii de
executie, Caiete de sarcini, Documentatii pentru obtinerea acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului de investitie si Asistenta tehnica din partea proiectantului
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pentru obiectivul "Infiintare infrastructura de apa uzata si statie de epurare in satele Urecheni
~i Ingaresti, comuna Urecheni, judetul Neamt", cod CPV 71322000-1 (Rev.2) Servicii de
proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice, cod CPV 71248000-8 (Rev.2)Supraveghere a proiectului si documentare, am obtinut toate avizele solicitate pe care le am
depus la AFIR asteptam sa fim programati pentru semnarea contractului de finantare. Pe
parcursul anului 2016 am lucrat la continuarea intocmirii documentatiei

pentru extinderea

retelei de apa potabila pe strazile: Strada Drumul Targului, Aleea Lamaitei, Strada Paraului,
Strada Izvorului, Strada Valeni, Strada Catuna, Strada Releului si Strada Teilor, am realizat
proiectul, am obtinut toate avizele necesare urmeaza ca sa demaram lucrarile atunci cand
timpul ne va permite. In anul 2015 intocmit documentatia si am depus-o la Ministerul
Dezvoltarii pentru modernizarea a 7,5 km drumuri comunale si satesti. In anul 2016 am primit
raspuns ca, proiectul este eligibil fara finantare momentan. Am depus eforturi pentru gasirea
unor surse de finantare, speram ca pe parcursul acestui an sa gasim si surse de finantare si
posibilitatea de a demara si acest proiect de investitie. Educatia a fast mereu pe primul plan, am
investit mult in baza materiala.

pacate, ne confruntam cu

0

Daca investim in educatie, investim in viitorul nostru. Din
problema, care se manifesta si la nivel national. Este yorba de

scaderea, an de an, a numarului de scolari si prescolari. Daca in ceilalti ani am fast nevoiti sa
inchidem doua gradinite, cele de la Ingaresti si din Catuna, Prescolarii din Ingaresti au fast
transferati la Scoala Ingaresti, iar cei din Catuna la scoala din centru. Din pacate din cauza
reducerii numarului de elevi anul trecut am fost nevoiti sa inchidem scoala din satul
Fundatura, iar elevii au fost adusi la scoala din centrul comunei. Pentru transportul copiilor
avem in dotare un microbuz scolar. Am mai facut

0

solicitare pentru inca un microbuz scolar,

avem in continuare promisiuni ca aceasta solicitare se va materializa prin repartizarea a inca
unui microbuz scalar. In anul2016 am demarat un proiect de investitie privind realizarea unui
sistem de supraveghere stradala am reusit achizitionarea si montarea unui numar de 8 camere
in puncte cheie din com una in special intersectii,institutii publice. In acest an ne am propus
extinderea cu inca 8 camere de supraveghere pentru a putea acoperi toata comuna. Pentru anul
2017 ne propunem continuarea investitiilor incepute pe parcursul celorlalti ani precum si
demararea unor noi investitii care sa ne duca mai aproape de standardele europene.
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STAREA SOCIALA
Ca in majoritatea zonelor rurale se constata un proces de imbatranire a populatiei ~i a
tendintei populatiei tinere de migrare catre centrele urbane apropiate sau alte localitati din tara
sau strainatate.
Ca urmare a conditiilor generale specifice, prezentate la inceputul capitolului anterior,
rata somajului la nivel de comuna s-a mentinut, in anu12015, la cote medii, respectiv 7,00%
motivat si de faptul ca

0

parte din cetatenii comunei Urecheni au plecat la munca in

strainatate.
In ceea ce priveste zona analizata, in conditiile in care in ultimii 10 ani s-au
construit locuinte individuale si sezoniere, s-au extins si modemizat locuintele existente
inainte de 1990, putem trage concluzia ca, majoritatea proprietarilor
cu domiciliul stabil in zona este formata din familii cu venituri medii si mici
(agricultori, muncitori forestieri, mici intreprinzatori, etc).
Aceasta concluzie se impune si din numarul persoanelor beneficiare de ajutor
social din comuna Urecheni, la ora actuala avem in plata un numar de 94 dosare, numarul
dosarelor de alocatii complementare 195, numar dosare Ajutor incalzire 91.In anul2016

sau

inregistrat 5 (transcrieri) certificate nastere, 12 casatorii si din pacate 40 decese. In anul2016
am aprobat prin Hotarare de consiliu local Regulamentului de acordare a stimulentului
educational sub forma de tichete sociale, in scopul stimularii participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si al cresterii accesului la educatie al
acestora, de sprijinul acesteia beneficiind un numar de 25 prescolari.
Deasemeni, pentru cresterea gradului de confort a locuitorilor comunei, s-a
reusit in anul2016

achizitionarea si montarea unui numar suficient de becuri pentru ca

intreaga rete a de iluminat public sa functioneze la capacitate.
In anul2016 au fost acordate ajutoare de la Uniunea Europeana unui numar de 1480
persoane din comuna Urecheni insumand un numar de 2960 cutii .

STAREA MEDIULUI
Teritoriul administrativ al comunei, in suprafata totala de 2984 ha, este format
din 3 localitati cu caracter rural, respectiv satele Urecheni , Ingaresti si Plugari.
Ecosistemele prezente in comuna sunt :
- forestier - paduri si alte terenuri cu destinatie forestiera;
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- acvatic - paraie ;
- agricol - terenuri agricole, fanete si pasuni naturale;
Pentru conservarea si protectia mediului in comuna, in anul2016, ca ~i in anii
anteriori, s-a ecologizat cursurile de apa de pe raza comunei Urecheni prin antrenarea
persoanelor beneficiare de ajutor social. Gestiunea serviciului de salubrizare a fost delegata
in anul2011 prin contract de concesiune pentru

0

perioada de trei ani catre S.C ECO TG

S.R.L, acest contract fiind prelungit prin act aditional pina la sfirsitullunii

August 2015. Din

luna septembrie 2015 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. La
sfarsitul anului 2016 a fost finalizat procedura de licitatie pentru delegarea serviciului de
salubrizare a ECO Zona 3 Tg Neamt. In luna decembrie Consiliullocal

Urecheni a aprobat

atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati
componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale

membre ale

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 3, judetul Neam] urmand
ca in perioada urmatoare sa predam castigatorului licitatiei serviciul de salubrizare. In anul
2016 sau desfasurat activitati de amplasare a unor containere de recic1are selectiva a
deseurilor parte a proiectului Econeamt care din pacate nici pana la aceasta data nu a devenit
operational. Va adresez rugamintea de a participa alaturi de mine la

0

campanie de

sensibilizare a cetatenilor comunei Urecheni privind curatenia comunei si recic1area selectiva
a deseurilor.
Consider ca starea mediului in comuna este buna, pe viitor, activitatea ce se va desfasura in
sensul sporirii calitatii mediului fiind aceea de constientizare a populatiei pentru mentinerea
unui mediu curat , pentru colectarea selectiva a deseurilor din comuna si pentru recic1area
deseurilor refolosibile.

Cuvint de incheiere.
Cu speranta ca acest raport s-a reflectat pozitiv in viata dumneavoastra, va multumesc
pentru importanta pe care ati acordat-o problematicii de zi cu zi, pentru puterea de a trece
peste unele inconveniente, precum si de timpul acordat in cunoasterea activitatii ce

0

desfasuram in vederea bunastarii si crearii de noi orizonturi in dezvoltarea comunitatii
noastre, de crestere a calitatii vietii cetatenilor la standardele europene intr-un mediu prosper
participativ ~i sanatos.
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Va rnultumesc atat pentru sprijinul acordat pe parcursul perioadei la care am facut
referire, precum ~i de atentia cu care a-ti urmarit materialul prezentat.

