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  RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ,SOCIALĂ SI 

DE MEDIU A COMUNEI LETCANI IN ANUL 2018 

 

 

       Anul 2018 a fost unul greu din punct de vedere financiar pentru comuna Lețcani 

deoarece măsurile guvernamentale au lovit și diminuat bugetul local substanțial prin 

reducerea cotelor IVG și aplicarea cotelor unice de 10% prin intrarea în vigoare a  

Ordonanței de Urgență 79/2017 privind modificarea și completarea Codului fiscal. 

Aceste lucruri au făcut ca investițiile privind dezvoltarea economică a comunei să fie 

încetinite în comparație cu anul anterior și împiedicate să fie realizate la termen.  

       De asemenea, măsurile guvernamentale au desființat și personalitatea juridică a 

Școlii Gimaziale „Isaia Teodorescu” din satul Cogeasca, Comuna Lețcani, Jud. Iași, la 

insistențele politice și contestațiile făcute la Inspectoratul Școlar Județean Iași de către 

Ursache Ovidiu. 

       În ciuda greutăților si a tergiversarilor din partea consilierilor PSD pe care le-am 

întâmpinat în anul 2018, cu efort și ambiție, împreună cu aparatul funcțional al 

Primăriei, Consilierii Locali PNL și delegații sătești de pe raza comunei, am reușit să 

realizăm următoarele obiective: 

1.  Finalizarea construirii căminului cultural din satul Bogonos,com. Lețcani, 

dotarea cu mobiler precum și inaugurarea în an centenar a acestui obiectiv 

important  de investiție. 

2. Continuarea extinderii  sistemului de canalizare în localitatea Lețcani în lungime 

de aproximativ 2 Km. 

3. Racordarea a 200 de gospodării la reteaua de canalizare in localitatea Lețcani. 

4. Extinderea rețelei de gaz metan cu 500 metri liniari precum și a rețelei de apă cu 

700 metri liniari. 

5. Demararea și începerea ,,Marii Asfaltări’’ în localitatea Lețcani în lungime de 

6,4 km, proiect important finanțat de fondurile europene A.F.I.R. Regiunea  N-E,  

măsura 7.2. 

mailto:primaria.letcani@yahoo.ro


       6. Obținerea finanțării prin fonduri europene în Grupul de Acțiune Locală ,,Stejarii 

Argintii’’ a unui buldoescavator MST cu valoare de achiziție de 314 000  lei și dotări 

cabinet stomatologic în valoare de 340 000lei. 

       7. Demararea procedurilor de achiziție publică în vederea contractării proiectării și 

autorizării în construcție a obiectivului de investiție „Extindere canalizare în satele 

componente comunei Bogonos,Cogeasca și Cucuteni” proiect cu o valoare de 

aproximativ 8 000 000 lei. 

       8. Transformarea D.J. 248 B prin declasificare în D.C. 26 B sat Cucuteni și 

întocmirea documentației faza Documentație Avizare Lucrări de Intervenție – Studiu de 

Fezabilitate pentru a fi realizată ,,Modernizarea prin Asfaltare’’ din bugetul local. 

      9. Modernizarea eficientă a iluminatului public cu lămpi tip led pe fiecare stâlp de 

pe toate străzile și ulițele din localitatea Lețcani. 

    10. Aprobarea denumirilor străzilor în an centenar în toată comuna Lețcani. 

    11. Susținerea financiară a Parohiilor din comuna Lețcani astfel încat: s-a inaugurat  

și sfințit o biserică nouă din lemn construită în stil maramureșean la ,,Tabara de vară’’ 

Lețcani, zona nouă de locuințe pentru tineri din localitatea Lețcani; s-a inaugurat și 

sfințit casa parohială de la satul Cucuteni; s-au turnat stâlpii de fundație pentru o nouă 

biserică la trupul Caprița; s-au continuat lucrările de zidărie la biserica ,,Înalțarea 

DOMNULUI” din satul Lețcani.La toate 3 sfintiri a fost prezent  mitropolitul Moldovei 

si Bucovinei TEOFAN impreuna cu soborul de preoti si alte personalitati ale judetului. 

    12. Câștigarea campionatului județean de fotbal de către echipa comunei Lețcani, 

„A.S.Victoria” Lețcani. 

     Pe linie de urbanism s-au eliberat autorizații de construcție în număr de 43 și 20 de 

autorizații pentru rețele edilitare. De asemenea, au fost eliberate 187 de certificate de 

urbanism pentru rețele edilitare și un număr de 67 certificate de urbanism pentru 

construire/desființare.Trebuie subliniat fatul ca in anul 2018 sau construit si 2 blocuri 

private care au schimbat intrarea in Letcani in bine si frumos. 

     Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 54/29.05.2015 s-au acordat un număr de 61 

de ajutoare de înmormântare în valoare de 18.300 lei (300 de lei pentru fiecare 

beneficiar, indiferent de venituri) și un număr de 3 ajutoare de urgență în valoare de 

5.500 lei. 

     În an centenar s-au felicitat 2 persoane care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de 

ani, precum și cuplurile care au aniversat 50 de ani de la căsătorie sau cele care au 

aniversat 25 de ani de căsătorie au beneficiat de premii simbolice. Totodată, nu s-au 

omis tinerii comunei care au sărbătorit majoratul, fiind și ei aniversați. 

      Trebuie subliniat faptul că pentru suținerea procesului de învățământ la un nivel 

superior, în afara celor menționate anterior, s-au continuat și îmbunătățit mai multe 

măsuri luate în anii precedenți: 

- se asigură respectarea și punerea în aplicare a Legii nr. 248/2015 privind 

acordarea a câte unui tichet valoric lunar în valoare de 50 de lei pentru fiecare 

copil ce frecventează grădinița, cu condiția să nu aibă absențe și să provină dintr-

o familie cu venituri lunare pe membru mai mici de 284 de lei. Am avut un 

număr mediu de 17 beneficiari/lună; 



- se efectuează la timp plata contravalorii transportului cadrelor didactice și a 

burselor pentru elevi; 

- elevii au fost în continuare transportați de acasă până la școală și retur în condiții 

de siguranță și foarte bune, lucru ce se datorează celor două microbuze care 

prestează acest serviciu, autovehiculele fiind monitorizate și asigurate în 

permanență cu combustibil, piese de schimb, reparații și alte necesități pentru o 

bună funcționare; 

- s-au acordat cadouri simbolice fiecărui copil din comuna Lețcani cu diverse 

ocazii, cum ar fi: începutul anului școlar, Sfântul Nicolae, Moș Crăciun, Învierea 

Domnului și ziua copilului; 

   Referitor la Creșa “Sfântul Stelian” din satul Lețcani precizez că aceasta își 

desfășoară activitatea la standarde europene, asigurând îngrijirea și supravegherea unui 

număr de 35 de copii din comuna LEȚCANI. Nu au existat probleme în ceea ce 

privește acordarea drepturilor pecuniare ale salariaților și nici în privința îngrijirii 

copiilor. 

   De asemenea, privind activitatea de asistență socială din cadrul Primăriei Lețcani 

precizez că avem un număr de 18 familii beneficiare de ajutor social, în mare 

majoritate persoane singure și în vârstă, fără nici un venit, și 127 de beneficiari de 

alocație pentru susținerea familiei. 

    Comuna Lețcani este aflată în permanență sub stricta supraveghere a poliției și a 

firmei care asigură paza și ordinea publică a comunei, astfel că nu au existat 

evenimente deosebite, iar relațiile dintre primărie și acestea sunt bazate pe respect și 

susținere reciprocă fiind extrem de eficiente.  

    Datorită aciziționării mașinii de pompieri s-a intervenit în mod eficient și rapid în 

activitatea de stingere a incendiilor, lucru foarte important pentru salvarea de vieți 

omenești și a gospodăriilor. 

    Ca un obicei înrădăcinat în suflet și în comunitate, am sărbătorit Nașterea domnului 

și Anul Nou păstrând și promovând tradițiile din zona Moldovei, precum și balul 

gospodarilor. Nu am omis nici zilele satelor componente comunei și ziua comunei 

Lețcani, zi sărbătorită ca în fiecare an așa cum se cuvine, participând activ și la 

hramurile fiecărei biserici. Aceste ocazii speciale au reprezentat un prilej de a susține, 

de a reuni, de a comunica cu omul de rând, de a descoperi necesitățile acestora și de a 

critica sau, din contră, a lăuda situația comunei și, desigur, de a căuta soluții pentru o 

mai bună dezvoltare și funcționare a acesteia necesară pentru creșterea nivelului de trai. 

   Agricultura și zootehnia traversează, datorită subvențiilor europene și ajutată de 

vremea prielnică, o perioadă înfloritoare aducând venituri substanțiale asociațiilor 

agricole, dar și proprietarilor de terenuri agricole.  

In ceea ce priveste atribuirea locurilor de casa pentru tineri in continuare, de 4 ani 

intampinam blocaje si rea intentie din partea unor functionari si consileri locali care 

practic nu vor sa ajute letcanenii.Din punctul meu de vedere juridic ,conform codului 

civil tinerii din comuna Letrcani , au aprobare tacita pt.atribuirea locurilor de casa  

intrucat ,comisia de aplicare a legii 15/2003 nu a solutionat in termen legal cererea din 

cauza tergiversarilor politice si a altor factori. 

 



   Un rol substanțial în dezvoltarea economică îl reprezintă investitorii de pe raza 

teritorială a comunei Lețcani contribuind cu numeroase locuri de muncă, fapt care a 

condus la existența unei comune fără șomeri, dar și fără ajutorați sociali. 

   Prin urmare, comuna Lețcani este în continuare pe o linie ascendentă de evoluție 

economică ocupând un loc fruntaș în Județul Iași, iar prin viziune, unitate și hărnicie 

vom construi cu certitudine „ÎMPREUNĂ VIITORUL”. 

 

 

 Primar, 

                                                                            jurist TURCU STELIAN  
 

 

 

  

   


