Judeţul Botoşani
Comuna Nicşeni
PRIMAR
RAPORTUL

PRIMARULUI

Cu privire la starea economică , socială şi de mediu a comunei NICŞENI la finele anului 2012

Doamnelor şi domnilor consilieri locali,
Stimaţi invitaţi
Obligaţia Primarului comunei de a prezenta
acelaşi timp

în faţa dvs Raportul de activitate anual este în

şi un privilegiu pe care mi-l acordaţi pentru a face o sinteză a activităţii mele, cu aspectele

ei pozitive sau negative.
În conformitate cu prevederile legii 215/2001, modificată şi completată ulterior . vă prezint Raportul cu
privire

la

starea

economico-socială şi de mediu a comunei NICŞENI , raport care constituie momentul

bilanţului , ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume
propriu şi cu responsabilitate treburile publice , patrimoniul localităţii în interesul

comunităţii locale.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi ale art. 10, alin 3 din H.G. nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public , primarul comunei NICŞENI face public Raportul
de activitate pe anul 2012 .
În perioada anului 2012 am avut în atenţie respectarea planului strategic de dezvoltare socio-economică a
judeţului Botoşani pe termen mediu şi lung.
Am reluat mandatul de primar al Comunei NICŞENI , hotarât sa reprezint cât mai bine interesele şi
nevoile cetăţenilor , să

conduc Comuna NICŞENI spre standardele unei comune

europene. În campania

electorală nu am făcut promisiuni exprese şi aceasta numai din cauza nesiguranţei sustenabilităţii bugetului
local pentru proiectele propuse.
Pentru a duce la bun sfârşit ceea ce ne-am propus să realizăm , avem nevoie de răbdare şi realism din
partea cetăţenilor din comuna NICŞENI , de o gândire obiectivă asupra marilor probleme cu care se confruntă
comunitatea şi de participarea locuitorilor comunei în procesul administrativ de luare a deciziilor într-un mod legal
şi deschis . În calitate de şef al Administraţiei Publice Locale, am impus ca intreaga activitate să se desfăşoare cu
respectarea prevederilor legale. În fapt, toate cele 124 de

Dispoziţii pe care le-am emis în anul 2012 , au primit

viza de legalitate din partea Instituţiei Prefectului,acelaşi lucru fiind şi pentru

toate cele 37 hotărâri ale

Consiliului local (13 hotărîri au aparţiunut C.L. din madatul anterior, iar 24 hotărâri au fost ale C.L. actual)
.

Încerc să alcătuiesc o echipă în instituţia primăriei , care să poată să rezolve în timp util nevoile
comunităţii . Am colaborat foarte bine cu Consiliul Local care a susţinut politicile publice locale propuse pentru
administrarea şi dezvoltarea comunităţii , indiferent de apartenenţa politică a consilierilor.
Principalul obiectiv al activităţii nostre este acela de a crea o administraţie publică locală eficientă , în
folosul cetăţeanului. Dezvoltarea Comunei NICŞENI trebuie să se realizeze în mod echilibrat . Banii sunt de o
covârşitoare importanţă pentru realizarea unor investiţii de anvergură , dar la fel de importanta este gestionarea
eficientă a bugetului , ca urmare a identificării şi prioritizării nevoilor.

CAP. I. Starea economică
Cu siguranţă , cel mai important capitol, despre care orice raport trebuie să aibă date cât mai exacte , este
acela al veniturilor la bugetul local, al politicii fiscale în raport cu celelalte politici economico- sociale, de
administrare a acestor venituri potrivit legii şi , nu în ultimul rând , de strategia elaborată privind cheltuirea
acestora.
În anul 2012, sumele obţinute la bugetul local au fost următoarele :
•

Impozite şi taxe de la populaţie 389 883 lei

•

Impozite şi taxe de la persoane juridice

4903 lei

•

Venituri din concesiuni şi închirieri

9575 lei

•

Alte venituri

4980 lei

•

Cote din impozitul pe venit

•

Sume alocate de la Consiliul Judeţean pentru echilibrare 50000 lei

•

Sume defalcate din TVA

•

Sume provenite din amenzi

291010 lei
1548237 lei
8043 lei

TOTAL VENITURI : 2.306.631 lei
Cheltuieli:
•

Autorităţi executive

310410 lei;

•

Cultură

13835 lei ;

•

Ordine publică

69209 lei;

•

Gospodărie comunală

65434 lei;

•

Protecţia mediului

25622 lei<

•

Învăţământ

•

Drumuri şi poduri

•

Alegeri locale

•

Alte servicii

1289284 lei
_187338 lei ;
54950 lei
__________.

TOTAL CHELTUIELI – 2.190.417

Pe teritoriul comunei NICŞENI îşi desfăşoară activitatea un numar de 31 de operatori economici sub
diferite forme : societăţi comerciale, persoane fizice au5orizate, societăţi agricole. Situaţia după domeniul de
activitate se prezintă astfel : 12 agenţi – comerţ , 4 – prestări servicii, 1 – confecţii tricotaje, 1 – sanitar, 1- sanitar
veterinar , 3 în domeniul exploatării terenurilor agricole.
Rata şomajului ăn comuna la finele anul 2012 este de 3,5,% , cu un număr de 24 şomeri
înregistraţia la Agenţia Judeţeană de Ocupare a forţei de muncă,

media pe judeţul Botoşani

fiind de

4,85%, iar la nivel naţional 5,82%
CAP . II. Agricultura
Analizând situaţia terenurilor agricole din comuna NICŞENI cu cele 3 localităţi : NICŞENI ,
DOROBANŢI şi DACIA situaţia se prezintă astfel :
•

Total extravilan comuna Nicşeni - 4328 ha

•

Total intravilan comuna Nicşeni – 386 ha
Numărul locuinţelor din comuna Nicşeni :
•

Localitatea Nicşeni

- 412;

•

Localitatea Dorobanţi -593;

•

Localitatea Dacia

- 43

În total numărul locuinţelor se ridică la 1048 din care nelocuite, 77.
Din punct de vedere al categoriei de folosinţă terenurile agricole din localitate au suferit modificări
semnificative
Situaţia se prezintă astfel :
•

Teren agricol – 3828 ha din care : Arabil

•

Paşuni – 736 ha

•

Fâneţe –

•

Livezi –

•

Teren forestier -

- 2864 ha

220 ha
2 Ha

, vii - 6 ha
67( 49 Ocolul Silvic Dorohoi – 18 ha pers.fizice şi juridice).

Suprafaţa totală a comunei - 4539 ha .
În ceea ce priveşte efectivele de animale situaţie cu totul diferită , acestea eliminându-se permanent .
Efectivele de animale la finele anului 2012 se prezentau astfel :
•

Bovine –

•

Cai –

•

Ovine –

•

Caprine –

•

Pasări –

•

Familii albine –

1220 cap
580 cap
5500 cap
140 cap; porcine

- 590

20180 cap.
215 fam.

Numărul de gospodării pe sate : Nicşeni- 440; Dorobanţi – 600, Dacia – 45.
Utilaje agricole : tractoare până la 45 c.p. – 13 buc
46-65 c.p. 43 buc.

Combine recoltare păioase - 4 buc.
Maşini ierbicidat

- 4 buc

Prese îmbalotat

- buc.

Suprafeţe agricole exploatate de societăţi comerciale:
Sc.Arland srl Răchiţi ; proprietate- 209,64 ha
Arendate -

27,97 ha.

SC Agriterenuri sa Buc. proprietate - 51,26 ha
SC Agrotexas Cyti - srl Roma

arendă -

150,99 ha

Pentru agricultura comunei NICŞENI anul 2012 a fost unul capricios cu cele mai mici producţii din
ultimii 20 de ani .Deţinătorii de terenuri din NICŞENI se confruntă cu lipsa forţei de muncă pentru că populaţia
este îmbătrânită , lipsa pieţei de desfacere în special la animale, cereale şi produse lactate , iar preţurile sunt
descurajante pentru producători . Un fenomen alarmant care ia amploare, îl reprezintă instrăinarea suprafeţelor de
teren agricol ceea ce denotalipsa forţei de muncî dar mai ales gradul de saracie al oamenilor din comuna noastră,
nevoiţi să - şi înstrăineze proprietăţile la preţuri relativ mici.
Pentru preluarea laptelui de vacă , ponderea activităţii o deţine SC

Fyve Continents srl, şi in

procent mai mic, doar printr-un punct de colectare- S.C. Solomonescu.
Sectorul de creştere a animalelor încă mai poate aduce profit agricultorilor comunei în condiţiile în
care Statul acodă subvenţiile, dar şi aici în anul 2012 criza furajelor şi a personalului

de muncă a condus

la diminuarea efectivelor în special în gospodăriile mici.

CAP. III. Starea Socială
Trăim intr-o societate aflată în continuă miscare, in care valorile si prioritatile se schimba rapid , in care
ritmul de asimilare a noilor informatii este in continua miscare . O data cu preluarea componentelor europene ale
unei societati civilizate am preluat si sistemul de protectie sociala .
Abia acum invatam ca avem datoria de a -i ajuta pe cei aflati in nevoie , de a -i ajuta pe cei care nu gasesc
drumul cel bun in viata , de a proteja pe cei care nu au nici o vina pentru situatia in care se afla si cel mai important
de a nu -i judeca pe cei care , cu greu, au cerut ajutor unui sistem care chiar şi după 20 de ani înantează cu
deficultate

în economia de piaţă, a acumulării de capital. La baza functionarii corecte a serviciului social stau

legile care reglementeaza si legalizeaza actiunile venite in sprijinul comunitatii locale.
Plecand de la prevederile legilor mai sus mentionate serviciul social a inregistrat si rezolvat mai multe
cereri inregistrate , dupa cum urmeaza :
•

Au fost inregistrate 18 cereri pentru acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001,dar au
îndeplinit condiţiile legale de acordare doar

•

7 familii.

Pentru ajutorul de încalzire al locuintei au fost inregistrate un numar de

63 de cereri.

Conform OUG 105/2003, privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru
familia monoparentala s-au inregistrat :
•
•

61 dosare pentru alocatia familiala complementara
6 dosare pentru alocatia familiala monoparentala sau complementara

•

Conform Legii 148/2005, privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului s-au intocmit

16

dosare.
•

Ajutoare de urgenţă acordate în anul 2012 - 22 cazuri
Alte demersuri ale serviciului social care au venit in sprijinul comunitatii locale sunt cele de

consiliere şi monitorizare Au fost consiliate familii care se aflau in mijlocul separarii legale si de stabilire a
custodiei minorului.
Un important capitol in munca asistentului social il ocupa protectia si interesul superior al copilului.
În acest sens au fost intreprinse demersuri intense de depistare a familiilor cu multi copii , venituri mici, stare
materiala precara , risc ridicat de abuz fizic, psihic, sexual.
In cursul anului 2012 , au fost achitate integral sumele cuvenite persoanelor beneficiare a venitului
minim garantat şi al celor care au primit aviz favorabil privind ajutorul de incalzire pe perioada
sezonului

rece , precum şi

indemnizaţia celor 11 asistenţi

personali ai persoanelor cu

handicap .

CAP. IV. Cultura
In acest an la caminul cultural s-au desfasurat din păcate foarte puţine activităţi cultural – distractive,
rezumându-se doar la un spectacol prilejuit de campania electorală , cîteva întâlniri cu scop administrativ sau
politic.Punem această situaţie şi pe seama faptului că nu există o persoană încadrată pe postul de referent
cultural , menţinându-se restricţiile de angajare.
Activitatea spirituală
CAP. V. Starea Civila
In decursul anului 2012 la serviciul de stare civila a primariei noastre au fost intocmite 65 acte, fiind
inregistrate tot atatea fapte de stare civila . iata cum arata tabloul sinoptic al evidentelor de stare civila :
•

Acte de nastere inregistrate –

5 dintre care 4 transcrieri ale nasterilor înregistrate în străinătate.

•

Acte de casatorie inregistrate – 14

•

Acte de deces inregistrate –

41

In cadrul activitatii desfasurate in acest serviciu s-au mai eliberat un numar de 93 certificate de stare
civila dupa cum urmeaza :
•

Certificate de nastere – 26

•

Certificate de casatorie – 19

•

Certificate de deces – 48

Tot in acest serviciu s-au mai eliberat un numar de 14 extrase pentru uzul organelor de stat. Este bine de
stiut ca la serviciul de stare civila se opereaza in registrele de nastere si de casatorie sentinte de divort . Astfel s-au
operat 12 sentinte de divort si s-au facut 85 comunicari de mentiuni. Totodata , in conformitate cu HG 495/1997
s-au eliberat 14 livrete de familie.

CAP. VI. Populatia Localitatii
Populatia localitatii la sfarsitul anului 2012 este 2615 locuitori . Din pacate foarte multi tineri sunt
plecati in străinatate la muncă 52 persoane total
•

Cauze ale plecarii in strainatate:

Lipsa locurilor de munca in localitate sau in apropiere , care sa permita tinerilor sa se stabilizeze aici.

In structura populatia se prezinta astfel :
•

Sex masculine – 24

•

Sex feminine – 28

•

Cei mai in varstnici locuitori ai comunei sunt: Ivas Ecaterian, Toma Maria,Romanescu Emilia,
Sofronea Adela - 94 de ani,
Filip Vasile -93 ani , Rusu Neculai , Borceag Hareta ,Pîntea Ştefan - 92 ani, Pălimaru AurelCostaş
Dumitru,Damian Aglaia-91 de ani

•
Pe sate populatia se prezinta astfel :
Sat

Total

M

F

NICSENI

927

432

495

DOROBANTI

1502

702

802

DACIA

181

78

92

CAP . VII. Sanatate
In comuna functioneaza un cabinet medical individual – medical de familie , dr. Serban Katalin, care asigura
asistenta primara la nivelul comunei. Activitatea medicala s-a desfasurat in dispensarul din localitatea Nicseni. Este
o activitate în general mulţumitoare, persoanele aflate în lista celor care beneficiază de asigurări de sănătate
beneficiază de servicii corespunzătoare. Probleme se întâmpină cu persoanele fără venituri dar acestea sunt
rezolvate la nivelul Casei Judeţene de asigurări de sănătate.
Localul este vândut din patrimoniul Consiliului local ,ocupă întregul parter de la Blocul de locuinţe,
nemulţumirea este că nu se defăşoară actul medical pe întreaga suprafaţă cumpărată cum s-a stabilit la data
tranzacţiei (anul 2009)

CAP . VIII. Invatamant
In comuna functioneaza 3 scoli si 3 gradinite : Scoala cu cl I-VIII Nicseni, Scoala “Mihai Constantineanu “
cu cl. I-VIII Dorobanti si Scoala cu cl . I-IV Dacia. Gradinite cu program normal Nicseni, Dorobanti si Dacia. Cele 6
institutii de invatamant functioneaza cu un nr. de 16 salariati in care invata un numar de 251 elevi si prescolari.

CAP . IX. Biblioteca comunala
In anul 2012 biblioteca comunala a functionat , cu un fond de carte diversificat, de 11400 volume . Exista
spatiul necesar – sala de lectura.,dar fără angajat . S-au achizionat un număr de 7 calculatoare prin Proiectul
,,Biblionet”, care din păcate nu sunt utilizate.

CAP . X. Activitatea sanitar – veterinara
Anul 20012 in gospodariile din comuna Nicseni , nu s-au semnalat cazuri deosebite in ceea ce priveste
pesta porcina sau alte boli.
Activitatea sanitar – veterinara la nivelul localitatii este asigurata prin intermediul cabinetului veterinar ,
condus de dr. Boariu Elena si 2 angajati. Acestia au acordat atentie continuu starii de sanatate a animalelor ,
impreuna cu comandamentul antiepizootic local.
Se întâmpină dificultăţi în privinţa aducerii la zi a registrului electronică de avidenţă a animalelor, o
mare parte din vină revenind proprietarilor care nu declară efectivele care ies sau care se adaugă în cursul
anului.

CAP. XII. Infrastructura locala
Lungimea totală a drumurilor este de 37 Km, din care drumul judeţean 296 traversează comuna pe o
distanţă de 5 Km, două drumuri comunale pietruite Nicşeni- Costeşti şi Nicşeni Dacia, drumuri săteşti - 24
Km .
O mare problemă resimţită acut în anul 2012 este în privinţa apei curente ,canalizare şi staţie de epurare
Nici nu putem spera la o rezolvare în viitorul apropiat ,dar cu rezolvare mai imediată trebuie să avem în
vedere săparea de puţuri la adâncimi de cca 30-40 m.

CAP . XIII. Situatii de urgenta
Comitetul local pentru situatii de urgenta este condus de catre primar si are un angajat si 29 de voluntari.
CLSU a participat in 2012 la stingerea a 2 incendii fara victime omenesti. Chiar daca figuram printre comunele cu
un numar redus de incendii se impune in continuare informarea populatiei cu privire la masurile de prevenire si
stingere a incendiilor si sporirea numarului de controale preventive.. Tot cu acest serviciu au fost asigurate masurile
de siguranta si paza la cele 3 sectii de votare atat la alegerile locale cat si la alegerile parlamentare.

CAP. XIV. Mediu

Factorii de mediu care influenteaza viata populatiei se impart in mai multe categorii de referinta : pe de o
parte factorii poluanti care dauneaza mediului sub anumite forme si imprejurari, pe cealalta parte, factorii care
impiedica alternarea continua a acesteia.
Daca ne raportam la comuna Nicseni putem spune ca am avut, avem si probabil vom avea poluare, care
poate proveni din surse ocazionale sau provocate de om. Toate aceste surse au fost prezente in comunitatea noastra
si probabil vor mai ramane, dar avem o mare datorie: de a lupta pentru micsorarea acestora si reducerea efectelor
negative. Daca ne referim la poluarile ocazionale , impotriva acestora se poate actiona rapid izolandu-se si facandule sa dispara cat mai curand posibil.
Avem insa o categorie de factori poluanti din cauza unei intelegeri gresite din partea locuitorilor , foarte
des raspandite in asezarile rurale si acestea sunt legate de aprinderea voita a diferitelor materiale fie ele vegetale, sau
de alta natura, fie pentru un scop anume sau doar pentru distrugere , factor ce este foarte greu de controlat intrucat se
produce instantaneu si, in marea majoritate pe timpul noptii. Din acest punct de vedere aproape ca nu se mai poate
interveni si, de aceea , creste pericolul unui dezastru cauzat de lipsa de suparveghere a focului. Exista un factor
important asupra carui va trebui cu siguranta sa meditam cu mai multa atentie . Acel factor este omul, care trebuie sa
aiba o conduita adecvata atunci cand traieste intr-o colectivitate civilizata, dar nu numai atat, ci oriunde s-ar gasi sa
fie constient de rezultatul actiunilor sale impotriva mediului.
Îmbucurător este că tot mai mulţi locuitori apelează la sursele alternative de căldură (panouri
solare) şi mulţi intenţionează să adreseze cereri la Agenţia de mediu pentru a beneficia de Programul ,,Casa
verde”
Avem în atenţie să nu diminuăm suprafaţa ocupată cu spaţii verzi şi dimpotrivă conform
cerinţelor să la extindem în zona de intravilan până la 35m.p. /locuitor.

Data ____________

Primar,
Gaidur I.

