RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA. SOCIALA
SI CULTURALA A COMUNEI LETCANI
PENTRU ANUL 2017

Anul 2017 a fost o perioada plina de realizari si caracterizata de o
evolutie din ce in ce mai ascendenta a comunei noastre. Aceasta se
datoreaza in principal investitiilor din anul curent, dar si a celor din anii
precedenti si vin ca o incunurare a eforturilor faeute de noi toti.
Succinct, implinirile noastre se pot rezuma astfel:

1. Realizarea Planului Urbanistic General al comunei prin care s-a
dublat suprafata de intravilan atat pentru zona de locuinte (care,
implicit, va mari numarul de locuitori), cat si pentru zona
economica, pas care va inzeci bugetul in urmatorii ani prin investitii
de uriasa anvergura cum ar fi: Parc lndustrial, Parc Agroindustrial
extins prin Clusterul Agro-ferma, parcuri logistice, hale industriale
si spatii de productie etc., acestea contribuind in mod decisiv la
revolutionarea economica a comunei noastre;
2. Organizarea celui mai mare Targ expozitional de agricultura
"Agralim" din Regiunea Nord-Est
Modovei
Centrul
Transagropolis din comuna noastra, ceea ce reprezinta inceputu!
unui pol de dezvoltare al agriculturii moldave;
3. Finalizarea construirii Caminului Cultural din satul Cucuteni,
comuna Letcani;
4. Construirea vestiarului la Baza Sportiva A.S. "Victoria" Letcani,
precum si a nocturnei la terenul de fotbal;
5. Demararea lucrarilor de constructie (realizate in procent de 80%) a
anexei multifunctionale (Camin Cultural) la Scoala Primara din
satul Bogonos;
6. Continuarea extinderii aductiunii de apa (2 Km in satele Bogonos si
Cogeasca), extinderii retelei de canalizare {1;S Xm in satul Letcani
si 120 de racorduri), daf si a extinderil conductei de gaz metan cu
circa 0, 5 Km;

a

in

in zona "Tabara de Vara" Letcani si D. c. 2oA in satur cogeasca,
precum si iluminatul public in satul Cucuteni;
8. Reabilitarea si modernizarea retelelor de energie electrica in zona
"Parlita" din satul Bogonos;
9. Reabilitarea Parcului Central Letcani prin construirea unui zid care
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 zona Tabara
de Vara;

10.

Achizitionarea

unei masini de pompieri si a

unui
buldoexcavator, impletite cu cu depunerea unui proiect pe Grupul
de Actiune Locala in vederea achizitionarii altui buldoexcavator
nou;

11.

Reparatii curente prin activitatea de pietruire a drumurilor din
comuna;
Demararea procedurilor de achizitie publica in vederea
proiectarii si executiei proiectului "Modernizarea 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
"lnfiintare retea de canalizare in satele Bogonos, cogeasca si
Cucuteni ale comunei Letcani" prin PNDL ll la Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene;
14.
lntocmirea studiului de fezabilitate pentru Gradinita din incinta
Scolii Gimnaziale "lsaia Teodorescu" Cogeasca;
Reabilitarea termica a Scolii Primare din'satul Cucuteni, Brin
inlocuirea vechii tamplariicu usi si ferestre tip termopan.

12.

15.

Trebuie mentionat faptul ca in anul2017 s-au realizal cele mai mari
incasari la bugetul local, Iucru care ne-a permis atat continuarea

proiectelor din anul 2016, dar si demararea si sustinerea altor investitii
pentru anul 2017. ln 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 autorizatiile 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 ahi, care a constat in acordarea a cate 3litri.de ulei si 3 kg
de zahar unui numar mediu de 2550 de beneficiare, atat cu ocazia
sarbatorilor de Craciun, cat si cu a celor prilejuitd de lnvierea Domnului.
Conform Hotararii Consiliului Local nr. 54t29.05.2015 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 venitur:i).

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, au fost aniversati.

Privitor la buna organizare 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 transporlului cadrelor
didactice si a burselor pentru elevi;
Se asigura implementarea Legii 24812015, 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 ve,nituri lunare pe membru mai

mici de 284 lei Am avut un numar mediu de 26

-

beneficiari/luna;

'

de

'

Cu diverse ocazii (lnceputul anului scolar, Sfantul Nicolae,
Craciun, lnvierea 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 17 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
comu ne)

Pe linia pazei si ordinii publice, arat 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 reprezintat 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 rnai ales de vazut, ca in
anul 2017 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!".

Jurist Steli

