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Raportul primarului comunei Bogdanita privind starea
economico-socială şi de mediu a comunei pentru
anul 2015
Activitatea primarului comunei Bogdanita în primul mandat în fruntea
comunei Bogdanita fost axată pe:
- achitarea datoriei de 53 miliarde lei catre SAPARD;
- continuarea investiţiilor începute în anul 2015;
-coordonarea activităţii aparatului propriu din primărie;
- rezolvarea pe cât posibil a problemelor cetăţenilor comunei;
-iniţierea şi depunerea de proiecte cu finanţare externă în vederea îmbunătăţirii
infrastructurii;
-rezolvarea problemelor de mediu;
-dezvoltarea și diversificarea activităţilor cultural şi altele.
Principalul obiectiv asumat şi realizat înanul 2015 a fost pietruirea drumurilor
satesti, profilarea si amenajarea cu podete dupa cum urmeaza:
- Cepesti- 1,3 km
- Tunsesti- 1,6 km
- Radaiesti- 0,5 km
- Coroiesti- 1.5 km
- Cirtibasi- 1 km
- Bogdanita- 0,7 km
Din lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2015 mai enumerăm:
1. Achizitionarea unui buldo-excavator;
2. S-au forat puturi in satele Cepesti, Bogdanita si Coroiesti;
3. S-a construit scena pentru ziua comunei in localitatea Coroiesti;
4. Proiect schimbare de solutii privind drumul DC 96 Tunsesti- Suceveni cu
asfalt;
5. S-au construit statii de autobuz in toate satele comunale;

6. Intocmire studii de fezabilitati pentru drumurile DC 86 Coroiesti- Tunsesti si
drumul satesc Tunsesti- Coroiesti;
7. S-a ingarduit Primaria Bogdanita;
8. S-a achizitionat microbus pentru transportul elevilor catre scoala;
9. S-a ridicat garaj pentru microbuz;
10.S-a incheiat un contract pentru schimbarea iluminatului public a comunei
Bogdanita;
11.Continuarea lucrarilor la scoala din localitatea Cepesti.

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ SAU GUVERNAMENTALĂ
La acest capitol putem raporta următoarele:
-Continuarea lucrărilor de constructie a scolii din localitatea Cepesti;
- Proiect schimbare de solutii privind drumul DC 96 ruta Tunsesti- Suceveni pentru
turnare asfalt.

SPRIJINIREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA BOGDANITA
PENTRU CA ACTIVITATEA DIDACTICĂ SĂ SE DESFĂŞOARE ÎN CONDIŢII
CÂT MAI BUNE
Acest obiectiv s-a realizat printr-o colaborare strânsă cu directorul şcolii. Astfel
problemele au fost rezolvate la timp şi cursiv:
-asigurarea plăţii salariilor în totalitate şi fără nici o întârziere.
-plata navetei cadrelor didactice.
-aprovizionarea la timp şi de calitate cu lemne pentru foc.
-asigurarea materialelor de curăţenie şi de întreţinere.
-asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor culturale.

ÎN DIRECŢIA ÎMBUNĂTĂŢIRII CONDIŢIILOR DE MEDIU S-A PROCEDAT LA:
-păstrarea pe cât posibil a curateniei in comuna Bogdanita;

-astuparea platformelor de gunoi existente;
-igienizarea albiilor Bogdana si Bogdanita

PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCUITORILOR COMUNEI
BOGDANITA
Statistic am putea spune:
-principala ocupaţie a locuitorilor comunei este agricultura;
-în urma recensământului din toamna anului 2011 s-a constatat căci populaţia
stabilă a comunei Bogdanita este de 1532 locuitori .
- gospodăriile populaţiei sunt în număr de 705 împărțite pe sate astfel:
-Bogdanita- 79
-Cepesti- 236
-Cirtibasi- 59
-Coroiesti- 126
-Radaiesti- 70
-Schitu- 35
-Tunsesti- 100
În cele trei cicluri de învăţământ avem un număr de 238 elevi, după cum urmează:
-învăţământ preşcolar-55
-învăţământ primar-83
-învăţământ gimnazial-100
-suprafața comunei este de-4868 ha.
-suprafaţa arabilă-2354 ha.
-suprafaţa de păşuni-837 ha.
-viţă de vie-48 ha.
-livezi-0,31 ha.
-păduri-411 ha.
-automobile-56 buc.
-tractoare-32 buc.
-bovine-294 buc.
-ovine-1388 buc.
-caprine-818 buc.
-porcine-361 buc.
-cabaline-182 buc.
-păsări-6176 buc.

ACTIVITATEA CULTURALĂ ÎN COMUNA BOGDANITA S-A CONCRETIZAT
ÎNTR-O SERIE DE MANIFESTĂRI DUPĂ CUM URMEAZĂ:
-organizarea zilei comunei într-un mod modern şi plăcut, activitate apreciată de
locuitorii comunei şi de invitaţi, care se desfasoara in fiecare an pe data de 15
august.

PROIECTE DE VIITOR PENTRU:PRIMAR, VICEPRIMAR, CONSILIUL LOCAL ŞI
APARATUL PROPRIU AL PRIMARULUI
-finalizarea lucrărilor de modernizare prinasfaltare a drumurilor comunale DC 86 si
DC 96;
-începerea lucrărilor de execuție la proiectele aprobate.
-accesarea de fonduri europene prin depunerea de proiecte şi urmărirea celor
depuse pentru a obţine finanţare.
-întocmirea de memorii şi alte documente în vederea obţinerii de fonduri de la
Consiliul Judeţean Vaslui;
-îmbunătăţirea iluminatului public;
-îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a comunei Bogdanita prin împietruirea
tuturor drumurilor publice;
-reabilitarea Căminului cultural din satul Radaesti;
-rezolvarea problemei salubrizării;
-managementul cu eficienţă în ceea ce priveşte buna gospodărire a comunei;
-modernizarea şi îmbunătăţirea activităţii primăriei prin: achiziţionarea de
programe, participarea la diferite cursuri de calificare și perfecționare a angajaţilor
primăriei.

ÎN CEEA DE PRIVEŞTE ACTIVITATEA PRIMĂRIEI(APARATULUI PROPRIU AL
PRIMARULUI)
Legătura de colaborare permanentă cu viceprimarul comunei Bogdanita,
domnul Malanca Vasile se concretizează prin îndeplinirea cu responsabilitate a
îndatoririlor ce-i revin prin fişa postului, participarea concretă la stabilirea
strategiei de dezvoltare a comunei, acordarea de audienţe şi rezolvarea pe cât
posibil a doleanţelor cetăţenilor. Dintre multitudinea sarcinilor primite şi rezolvate
cu succes amintim:
-împărţirea cu responsabilitate a ajutoarelor europene;
-coordonarea, planificarea și urmărirea modului cum realizează orele de muncă cei
de la legea 416;
-buna gospodărire a localităţii.

DIN RAPORTUL SECRETARULUI SINTETIZĂM:
-conceperea, redactarea și transmiterea către instituția prefectului a Hotărârilor de
Consiliu Local;
-redactarea și transmiterea către instituția prefectului a Dispozițiilor primarului
comunei Bogdăniţa;
-Pregătirea ședințelor de Consiliu Local;
-arhivarea documentelor;
-urmărirea implementării legilor fondului funciar, mai ales a legii 165/2013;
-coordonarea activității angajaților din subordine.
La stare civilă:
-180 menţiuni de stare civilă,
-14 de decese,
-28 copii după certificate de naştere,
-3 certificate de naştere,
-4 căsătorii,
-3 transcrieri acte stare civilă,
Urbanism:
-4 certificate de urbanism,
-2 autorizaţii de construcţii,

-1 autorizaţii de demolare,
-avem angajaţi 11 asistenţi personali
-2 demnitari (primar şi viceprimar),
-5 funcţionari publici( secretar, un contabil, asistent social, un agent agricol, un
inspector agricol si un operator rol)
-6 salariaţi contractuali (şeful SVSU, şoferul, paznic, bibliotecar, asistent comunitar
,guard.)
Faţă de multitudinea sarcinilor cei revin din fişa postului, secretarul comunei
domnul Ursu Vergil a manifestat responsabilitate şi profesionalism.
Colaborarea dintre primar şi secretar s-a desfăşurat în condiţii amiabile stabilinduse relaţii bazate pe respectarea îndatoririlor din fişa postului şi respect reciproc.

DESPRE BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BOGDANITA ÎN ANUL 2015
AFLĂM DIN RAPORTUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE
URMĂTOARELE(sumele sunt calculate în lei)
-venituri totale prevăzute 4325676 mii lei, realizate 2766399 mii lei;
-venituri proprii prevăzute 117100 mii lei, realizate 128986 mii lei;
-cheltuieli totale prevăzute 464812 mii lei.
În cadrul compartimentului contabilitate funcţionează casieria unde cei doi
funcţionari, domnii Armene Toader si Juverdeanu Viorel au reuşit să-şi realizeze
principala sarcină de serviciu, aceea de încasare taxe şi impozite în proporţie de
91%.

LA REGISTRUL AGRICOL
Domnul Chescu Neculai s-au ocupat de:
-completări- înregistrări registre agricole,
-ţinerea registrelor agricole în format electronic,
-deplasări în teren în vederea efectuării de măsurători,
-eliberarea unor adeverinţe necesare la APIA, dosare școală, dosare pentru
obținerea ajutorului de încălzire, obținerea de cărți de identitate și altele.
-înregistrarea de contracte de vânzare- cumpărare, donaţii, moşteniri.

LA ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Compartiment completat prin angajarea doamnei Costea Elena, calificată în
domeniu. La câteva luni după angajare s-a cunoscut calitatea serviciilor de a
asistență socială.
Ca principale sarcini în domeniu enumerăm:
-anchete sociale
-evidența ASF (alocație pentru susținerea familiei)
-evidența VMG (venit minim garantat,legea 416)
-alocații de stat
-indemnizații de creșterea copilului
-raportări permanente la Vaslui
-dosare pentru ajutorul de încălzire
-gestionarea și distribuirea ajutoarelor europene
Pe lângă aceste sarcini, funcționarul de multe ori efectuează activitate la achiziții
publice sau secretariat.

DIN RAPORTUL ŞEFULUI SERVICIULUI SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Domnul Neagu Ionuţ Alexandru specificăm:
-întocmirea documentelor, adreselor,planurilor privind managementul situaţiilor
de urgenţă şi transmiterea acestora către ISU Vaslui;
-participarea la stingerea a 1 incendiu;
-s-au efectuat controale la unitatile de invatamant, biserici si gospodariile
populatiei in vederea prevenirii incendiilor incendiilor.
-prin dispoziția primarului a primit numeroase sarcini necesare desfășurării
activității din primăria comunei Bogdanita de care s-a achitat cu succes.
Şeful serviciului situaţiilor de urgenţă din comuna Bogdanita se perfecţionează
prin participarea la toate instruirile care se organizează de către ISU Vaslui.
Primarul, viceprimarul şi secretarul comunei au participat la pregătirea de la
centrul de instruire Bacau ,instruire care se face o dată la 4 ani.

BIBLIOTECA COMUNALĂ
Unde bibliotecar este doamna Ursu Angelica și-a desfășurat activitatea la sediul
primariei si la scoala generala Coroiesti intru-cat actualul sediu trebuie renovat.

COLABORAREA
BOGDANITA

PRIMARULUI

CU

MEMBRII

CONSILIULUI

LOCAL

Este una bună dacă ţinem cont de faptul căci toate şedinţele de la alegeri şi
până în prezent s-au desfăşurat aproape în mod civilizat.
Pot afirma că a fost o colaborare bazată pe respect reciproc cu rezultate bune, dacă
ţinem cont de multitudinea de hotarâri care s-au luat.
Trebuie înţeles faptul că fiind aleşi să conducem comuna pentru o periodă de 4 ani
,suntem obligaţi să luptăm pentru dezvoltarea economico-socială şi culturală a
acesteia.
De asemenea consider că nu este suficient pentru un cosilier local să participe
la şedinţele consiliului local fără a se implica în viaţa comunităţii, fără a avea
activitate în cadrul comisiilor .
Pentru realizarea obiectivelor privind dezvoltarea locală se impune o participare
activă din partea consilierilor locali atât la dezbaterea şi aprobarea hotărârilor de
consiliu local, cât şi pentru punerea lor în practică. Pentru acest lucru îmi manifest
deschiderea la o colaborare directă cu comisiile de specialitate, cât şi cu fiecare
consilier local. De asemenea voi informa consiliul local despre toate activităţile
organizate cu intenţia de a atrage toţi consilierii locali în desfăşurarea acestora.
Cu speranţa că raportul de anul viitor să fie mai plin de realizări, de o colaborare
mai strânsă cu aparatul propriu,cu consilierii locali, cu instituţiile publice de pe raza
comunei, cu toţi locuitorii acesteia închei dorindu-vă succes în toate.

27 decembrie 2015

Întocmit,
Primarul comunei Bogdanita
Ciobotaru Viorel Lucian

