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UAT-Comuna Lelcani, judelul Iagi

tn anul 2Ol7 activrtatea prim[riei comunei Le]cani a fost orientatd , in special pe

indeplinirea obiectivelor stabilite de administralia publici locald a comunei , aplicarea actelor
normative qi a hotdrArilor consiliului local, respectarea obligaliilor qi atribuliilor stabilite de

lege.
Preocuparea majord in anul 2017 a fost gospoddrirea eficientd a comunei, a bugetului

local, gestionarea fondurilor qi resurselor proprii in beneficiul cetdlenilor comunei Lefcani.
in ciuda greutdlilor cu care ne-am confruntat, cu efort si determinare, am reuqit sE

demarim multe proiecte cu bani din buget si atragere de fonduri europene. Un ro1 important il
au qi investitorii de pe raza comnnei in suslinerea proiectelor.

Cu sprijinul Consiliului local, al delegafilor s[teqti, al funclionarilor din prim[rie,
instituliile publice din comund, cet[fenii comunei au simlit cI administralia publici local[
vine in sprijinul lor prin:

l. Realizarea Planului Urbanistic General al comunei care s-a dublat suprafata de

intravilan atat pentrv zofia de locuinte (care, implicit, va mari numarul de locuitori), cat si

pentru zofla economica, pas care va inzeci bugetul in urmatorii ani prin investitii de uriasa

anvergura cum ar fi: Parc Industrial, Parc Agroindustrial extins prin Clusterul Agro-ferma,
parcuri logistice, hale industriale si spatii de productie etc.;

2. Organizarea celui mai mare Targ expozitional de agricultura "Agralim" din Regiunea

Nord-Est a Modovei in Centrul Transagropolis, din comuna noastra, ceea ce reprezinta

inceputul unui pol de dezvoltare al agriculturii moldave;

3. Finalizarea construirii Caminului Cultural din satul Cucuteni, comuna Letcani;
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4. Construirea vestiarului la Baza Sportiva A.S. "Victoria" Letcani, precum si a nocturnei la

terenul de fotbal;

5. Demararea lucrarilor de constructie (reaLrzate in procent de 807o) a anexei multifunctionale

(Camin Cultural) la Scoala Primara din satul Bogonos;

6. Continuarea extinderii aductiunii de apa (2Km in satele Bogonos si Cogeasca), extinderii

retelei de canalizare,(1,5 Km in satul Letcani si 120 de racorduri), dar si a extinderii conductei

de gaz metan cu circa 0,5 Km;

7. Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea becurilor clasice cu lampi tip LED la D.E.

583, D. J.2488 in satul Bogonos, D. C. 268 in zona"Tabara de Vara" Letcani si D. C. 26A

in satul Cogeasca, precum si iluminatul public in satul Cucuteni;

g. Reabilitarea si modernizarea retelelor de energie electrica in zona "Parlita" din satul

Bogonos;

9. Reabilitarea Parcului Central Letcani prin construirea unui zid .carc a fost pictat cu

personaje din desene animate, pentru a face cat mai atractiv acest obiectiv pentru copii si

dotarea cu elemente de joaca (tobogane, complex de joaca, leagane, balansoare) care - de ce

nu? - ar putea ajuta ca ai nostri copii sa socializeze mai mult si sa scurteze timpul petrecut in

singuratate in fata calculatoarelor, telefoanelor inteligente sau a altor dispozitive. De

asemenea, s-a avut in vedere amenajarea scenei si a spatiului de joaca din fata acesteia,

dotarea cu banci si cosuri de gunoi, instalarea de lampadare si plantarea unui numar de 6

arbori tip Tuia. Nu s-a uitat suplimentarea cu elemente de joaca a tuturor parcurilor existente

in satele Bogonos, Cogeasca si Cucuteni, dar si din zonaTabara de Vara;

l0.Achizitionarea unei masini de pompieri si a unui buldoexcavator, impletite cu depunerea

unui proiect pe Grupul de Actiune Locala in vederea achizitionarii altui buldoexcavator nou;

Ll.Reparatii curente prin activitatea de pietruire a drumurilor din comuna;

12. Demararcaprocedurilor de achizitie publica in vederea proiectarii si executiei proiectului

"Modemizarea si asfaltarea drumurilor satesti' din localitatea Letcani;

13. Demersuri sustinute si incununate de succes prin obtinerea finantarii de 6.058'219 lei in

vederea obiectivului de investitie "Infiintare retea de canalizare in satele Bogonos, Cogeasca

si Cucuteni ale comunei Letcani" prin PNDL II la Ministerul Dezvoltarii Regionale,

Administratiei Publice si Fondurilor Europene;

14. Intocmirea studiului de fezablhtate pentru Gradinita din incinta Scolii Gimnaziale "Isaia

Hl1:T,il;r3i::ilt:. a scotii primare din satut cucuteni, prin inlocuirea vechii tamplarii

Trebuie mentionat faptul ca in aruil 2017 s-au realizat cele mai mari incasari la bugetul

local, lucru care ne-a p.r*ir atat continuarea proiectelor din anul 2016, dar si demararea si



sustinerea altor investitii pentru anul 2017. In acest sens arat ca s-au eliberat autorizatii de

constructie in numar de 24 pentru locuinte si 5 pentru constructii industriale, iar in ceea ce

priveste autorizatlile de urbanism au fost eliberate 31 pentru locuinte si 5 pentru constructii
industriale.

A continuat, de aemenea, Programul "Gospodina", infiintat in urma cu mai multi ani,

care a constat in acordarea a cate 3 litri de ulei si 3 kg de zahar unui numar mediu de 2550 de

beneficiare,, atat ct ocazia sarbatorilor de Craciun, cat si cu a celor prilejuite de Invierea

Domnului
Conform Hotararii Consiliutui Local m. 54129.05.2015 s-a acordat un numar de 56 de

ajutoare de inmormantare in valoare totala de 16.800 de lei (300 lei'pentru fiecare beneficiar,

indiferent de venituri).
N-au fost uitate cuplurile care au aniversat 50 de ani de la casatorie sau cele cere au

aniversat 25 de ani de casnicie, care au primit premii simbolice, precum si tinerii care si-au

sarbatorit majoratul, care, de asemenea, av fost aniversati.
Privitor la buna orgarizare a procesului de invatamant, arat ca - in afara celor

mentionate anterior - s-au continuat si imbunatatit mai multe masuri luate din anii precedenti:
- Transportul elevilor de acasa pana la scoala si retur se face in conditii foarte bune

datorita celor doua microbuze care presteaza acest serviciu, autovehiculele fiind
asigurate mereu cu combustibil si piese de schimb, reparatii sau alte asemenea, in

functie de necesitati;

- Se asigura la timp plata contravalorii transportului cadrelor didactice si a burselor

pentru elevi;
- Se asigura implementarea Legii Z4Bl20l5, referitoare la acordarea a cate unui tichet

valoric lunar in valoare de 50 de lei pentru fiecare copil ce frecventeaza gradinita

(fara absente) si care provine dintr-o famile cu venituri lunare pe membru mai mici

de 2841ei Am avut un numar mediu de 26 de beneficiari/luna;
- Cu diverse ocazli (Inceputul anului scolar, Sfantul Nicolae, Craciun, Invierea

Domnului si Ziua Copilului) s-au acordat cadouri simbolice fiecarui copil.

Cresa din satul Letcani isi desfasoara activitatea in mod normal si deserveste un numar
mediu de 24 copii/luna. Nu au existat sincope in ceea ce priveste asigurarea celor necesare

ingrijirii copiilor sau a drepturilor banesti ale salariatilor.
Referitor la activitatea de asistenta sociala precizez ca avem un numar de L7 familii

beneficiare de ajutor social, in mare majoritate persoane singure si in varsta, fara niciun venit
si 52 de beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei (numere foarte mici fata de alte

comune).
Pe linia pazei si ordinii publice, ardt ca nu am avut evenimente deosebite, iar relatiile

dintre Primarie si Postul de Politie sunt extrem de eficiente, acestea fiind bazate pe sustinere

si respect reciproc.



Ca o traditie de suflet, am sarbatorit zilele satelor, dar si ziua comunei (la care si-au dat
concursul nume cunoscute din muzica populara). Nu am uitat si traditionalul bal al
gospodarilor, precum si evenimentele legate de Craciun si Anul Nou. La toate acestea a
participat atat material, cat si sufleteste fiecare cetatean. Oricand si indiferent de ocazie,
acestea nu au rcprezentat doar o intalnire oarecare, ci si un prilej de a ne reuni, de a lauda sau
de a critica situatia comunei si, mai ales, de a gasi cele mai bune solutii pentru viitorul pe
care ni-l dorim cu totii cat mai rodnic , indiferent de orientari politice sau de pareri personale.

Privind retrospectiv, este usor de inteles, si mai ales de va zut, ca in anul 2Ol7 au existat
realizari exceptionale, ce nu pot fi contestate si cu care ne putem mandri. Privind spre zilele
ce vor veni, si amintind tuturor de marea aniversare din acest an pot spune ca "DOAR
impreuna construim viitorul!".

Poate cea mai importanta realizare consta in obtinerea finantarii pentru asfaltare a

drumurilor satesti din Letcani, in valoare de un milion de euro. Precizez ca pentru acest
proiect, pe care eu il numesc "Marea asfaltare", am fost selectati ca a doua comuna elegibila
din intreaga tara.

Trebuie sa subliniem ca, datorita cresterii numarului de locuri de munca din comuna, pe
langa faptul ca veniturile la bugetul local au crescut si vor creste, localitatea noastra va
deveni, pas cu pas, un pol al dezvoltarii economice din intregul judet. De asemenea,
agricultura a inregistrat o dezvoltare notabila atat datorita conditiilor meteorologice
favorabile, a subventiilor primite de agricultori, cat si a faptului ca pe raza comunei exista mai
multe asociatii cu specific agricol.

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

in anul 2017 Consiliul local a fost convocat in 14 qedinle de consiliu, 12 sedinle de
consiliu ordinare qi 2 extraordinare, toate au fost qedinle publice, in cadrul acestora au fost
adoptate un numir de 101 hot[r6ri cu caracter normativ qi individual.

Hotir6rile adoptate au vizat rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli,
stabilirea impozitelor qi taxelor locale, suslinerea qi organizarea invdldmAntului la nivel local,
continuarea proiectelor de investilii incepute qi inilierea altora noi.

Primarul comunei a emis un numdr de 726 dispozilii care au vizat constituirea unor
comisii de lucru, incadrarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu, convocarea
consiliului local, acordarea, modificarea, suspendarea, reluarea incetarea drepturilor sociale
solicitate.

Pe linia implementlrii Strategiei de dezvoltare a comunei Lefcani, s-a avut in vedere
infrastructura 1ocal6, solulionarea problematicii cu caracter social, educalional, cultural, de
sinitate, turism, urmdrindu-se o mai bun6 valorificare a resurselor locale, revigorarea
tradiliilor, dezvoltarea turismului.

in ceea ce priveqte indeplinirea atribuliilor privind'autoritatea tutelard qi proteclia
copilului se are in vedere promovarea drepturilor copilului qi realizarea de programe care
promoveazd egalitatea qanselor gi nediscriminareb precum qi responsabilizarea familiei in
ingrijirea Ei educarea copiilor. ,4



Au tost solufonate solrcrtinle cetileruIor pentru lntocmrea de anchete soclale,
stabilirea dreptului de ajutor social, pentru alocalia privind suslinerea familiei, pentru

anchete sociale,Au fost solu!ionate solicitdrile cetdlenilor intocmirea de

proteclia copilului, pentru proteclia persoanelor cu handicap, dar Ei pentru diverse institulii ale
statului - polilie qi judecdtorie, DGASPC Consiliul Judelean Iaqi, centre de plasament, gcoli.

La finele anului 20L7 erau in platdun numdr de:

43 dosare de ajutor social
52 dqsare de alocafie pentru sulinerea familiei
15 dosare de indemnizalii pentru persoane cu handicap

Pe linia stdrii civile, in cadrul compartimentului, s-au intocmit 13 acte de nagtere, 52
acte de cdsdtorie, 46 acte de deces.

in cadrul compartimentului de urbanism qi amenajarea teritoriului - s-au emis 29
autorizalii de construire, din care 24 pentrt locuinte si 5 constructii iridustriale; 39 certificate
de urbanism, din care 3L pentru locuinte si 8 pentru constructii industriale.

mic- veniturile tare totale incasate de Comuna Letcani
in anul 20L7 au fost de 13.715.289,96lei(ron), din
- venituri proprii = 6.527.493,96,00lei din care:

1.968.025.641ei venituri din impozite si taxe pe proprietate; amerzi; alte
[iscale;

4.559.468.32.00 lei venituri dinn cote si sume defalcate din impozitul pe

care:

impozite

venit(IVG);
- venituri din subventii de la AFIR SI FADR =1.815.600 LEI(ron)

bugetul de stat = 4.795.701,00lei, din care:
4.518.701.00 lei,venituri din sume defalcate din TVA pentru finantarea

cheltuielilor descentralizare la nivelul comunelor (invatamant si asistenta sociala);
277.000.001ei, venituri din sume defalcate din TVA, pentru echilibrare

cheltuielilor 1ocale:

- venituri din sume alocate din cote defalcate IVG=469.786,00lei (ron);
- venituri din subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri = 48.209,00 lei;
-venituri din donatii si sponsorizari = 58.500,00 lei.

- Autoritati executive = L.844.429,25lei;
- Ordine publica si suguranta, paza si protecti e = 244.822,00Lei;
- Invatamant = 4.421.460,25Lei;
-Cultura, recreere si religie = 1.731.980,91 lei;



- Asigurari si asistenta sociala = 1.246.316,63lei;
- Servicii si dezvoltare publica = 885.471,31lei;
-Protectia mediului = 1.018.539,95 Lei;
- Alte actiuni economice = 56.971,321ei;
- Drumuri si poduri comunale = 492.819,20lei;
- Alte actiuni economice = 4.492,00 LLEI;
Total cheltuieli bugetul local an201.6 - 11.947.302,82Lei
Excedentul anului 2017 = sectiunea de functionare 26.617,47 lei; - sectiunea de dezvoltare
=1.741.369,67 lei
Total cont executie an 2017= 13.715.289.96 lei(ron).

a.In organigrama instituliei se regdsesc un numir de 64 de posturi din care 20 de
functionari publici. Activitatea curentA a instituliei este asiguratd in permanen![ de primar si
viceprimar, funcfionarii publici qi personalul contractual angalat cu norind intreagi.

tn concluzie, apreciem cd in ultima perioadi in Comuna Lelcani se observd o evolutie
pozitivd, pe toate planurile datoratd atragerii investiliilor qi investitorilor privafi,
parteneriatelor qi colabordrilor la nivel local Ei judefean, accesdrilor de fonduri europene.

Cred cu tSrie c6..IMPREUNA CONSTRUIM VIITORIJL,,.

Primarul Com
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