
RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA,
CULTURALA SI DE MEDIU A COMUNEI LETCANI

PENTRU ANUL 2016

Prezentul raport poate fi privit ca o simpla obligatie anuala a
Primarului comunei. Asa si poate fi receptat (drept o formalitate),
insa, acum ma simt mai onorat ca niciodata Sa il prezint tuturor
locuitorilor comunei noastre deoarece faptele iare pot fi vazute de
oricine dovedesc faptul ca anul 2016 a fost o perioada plina de
impliniri, pe care o consider cea mai rodnica din punct de vedere
economic si social de pana in prezent.

ln pofida greutatilor mari, si nu putine, cu care ne-am
confruntat, realizarile pe care le voi enumera succint vor prezenta
foarte clar motivele care ma fac sa vorbesc de o perioada plina de
efervescenta in finalizarea, dar si inceperea multor proiecte. Este
evident faptul ca nu imi voi aroga in exclusivitate aceste merite,
pentru ca nu pot prezenta aceste performante cu adevarat deosebite
fara a mentiona contributia nemijlocita a Consiliului Local, a

aparatului propriu din cadrul Primariei si - mai ales - a fiecarui
cetatean onest si de buna-credinta. Vorbind de simplii cetateni, m-am
bucurat si ma bucur de o covarsitoare sustinere din partea locuitorilor
comunei Letcani, aceasta fiind, de fapt, menirea oricarui primar care
se lupta (si uneori "se bate") pentru bunastarea comunitatii.

Realizarile de care vorbeam sunt, pe scurt, urmatoarele:
1. Finalizarea si inaugurarea celui mai modern sediu de Primarie

din Moldova, la nivel de comune;
2. Asigurarea sustenabilitatii finalizarii celui mai mare Parc

Agroinsdustrial din Moldova, Transagropolis, in suma de 6

milioane de euro;
3. Finalizarea lucrarilor de reparatii curente la Corp A, Scoala

Gimnaziala Letcani. Precizez ca lucrarea a fost contractata pe

un termen de trei ani, insa a fost realizata in termen record de
trei luni, cu bani din bugetul local.;

4. Amenajarea constructiei Caminului Cultural din satul Cucuteni,
in proportie de 80o/o',

5. lnceperea lucrarilor de construire'a Corpului multifunctional
(Camin Cultural) si grupuri sanitare la Scoala'Bogonos;

6. Amenajari prin asfaltare, rigole acoperite si trotuar cu pavele

autocolante; D.S 1gC - e*Frr.eL



7. Extinderea aductiunii de gaz metan prin Tabara de Vara spre

satele cogeasca si cucuteni (aproximativ 3 kilometri);

8. Extinderei retelei de canalizare cu 630 de metri liniari si

racorduri finalizate pentru peste 200 de gospodarii;
g. Extinderea retelei de aductiune de apa potabila in satele

cOmponente ale comunei cu circa 1, 5 kilometri;

10. Extinderi ale retelei electrice cu circa 500 metri liniari;

11. Amenajare grup sanitar modern la Corpul E al Scolii

Cogeasca sl la SCoala Cucuteni;
12. Demararea obtinerii tuturor avizelor necesare pentru P'U'G'

Letcani;
13. lnceperea construirii de vestiare la Baza Sportiva Letcani;

1a. pietiuirea, cilindrarea si profilarea tuturor drumurilor satesti si

comunale din comuna Letcani;
15. Amen alarea statiilor auto de calatori;
16. Reabilitarea iluminatului public pe Drumul Judetean 2488 in

satul Bogonos;
17. lmplementarea echipamentului SNEAP care da posibilitatea

platii on-line a taxelor si impozitelor;
f g. Achizitionarea de mobilier stradal, de cosuri de gunoi si

pubele;
19. Sustinerea tuturor parohiilor din comuna si inceperea lucrarilor

de costructie a bisericii din zona Tabara de Vara;

20. Poate cea mai importanta realizare consta in obtinerea

finantarii pentru asfaltare a drumurilor satesti din Letcani, in

valoare de un million de euro. Precizez ca pentru acest proiect, pe

care eu il numesc "Marea asfaltare", affi fOSt Selectati ca a doua

comuna elegibila din intreaga tara.
Trebuie sa subliniezca, 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

c6nditiilor meteorol-ogice favorabile, a subventiilor primite de

agricultori, cat si a faptului ca pe raza comunei exista mai multe

asociatii.
ln alta ordine de idei, mentionez cd, in ciuda unor schimbari la

nivel de personal, activitatea la nivelul administratiei decurge bine,

astfel incat putem satisface nevoile cetaienilor si, odata cu



mutarea in noul sediu, putem raspunde cererilor acestora cu si

mai multa eficienta si promptitudine.
Nu pot omite nici faptul ca programul "Gospodina", pe care l-

am infiintat in urma cu mai multi ani, a continuat, iar cu ocazia
Craciunului s-au oferit cate 3 kilograme de zahar si 3 litri de ulei
alintentar fiecarei gospodine din comuna. De asemenea, ca si in
anii precedenti, s-au oferit ajutoare de urgenta pentru persoane
aflate in stare de extrema dificultate, precum si ajutoare de
inmormantare in suma de 300 de lei pentru fiecare solicitare,
indiferent de venituri. La fel, s-au acordat in contirtuare premii
simbolice cuplurilor care au aniversat 50 de ani de la casatorie,
dar si celor care au sarbatorit 25 de ani de casnicie.

Nu au fost uitati tinerii care si-au aniversat majoratul, acestia
primind cate o diploma si, de asemenea, un cadou. '

ln ceea ce priveste procesul de invatamant, in afara realizarilor
pe care le-am mentionat anterior, arat ca transportul elevilor de
acasa pana la scoala si retur se face in conditii foarte bune
datorita celor doua microbuze care asigura acest serviciu.

Tot in aceasta directie, reamintesc faptul ca asiguram plata
transportului cadrelor didactice, cat si a burselor pentru elevi.

Din anul 2016 am implementat Legea 24812015, referitoare la
acordarea a cate unui tichet valoric lunar in valoare de 50 de lei
pentru fiecare copil care frecventeaza gradinita (fara absente) si
care provine dintr-o familie cu venituri lunare pe membru de familie
mai mici de 284 de lei.

Referitor la asistenta medicala arat ca nu exista neajunsuri
majore. lncercam sa incurajam asigurarea unor servicii medicale
cu caracter permanent, insa acest demers nu depinde doar de noi.
Pe aceasta linie, am sprijinit si persoanele cu handicap, ajutandu-
le atat in completarea, cat si in depunerea dosarelor la Comisia de
Expertiza Complexa a Persoanelor cu Handicap lasi, dar si la
Casa de Pensii lasi. Ne-am imlicat si in sprijinirea persoanelor
nemultumite de rezultatele primite de la Comisie, in a le ajuta in
vederea depunerii de contestatii.

De asemenea, nici pe linia pazei si ordinii publice nu ne-am
confruntat cu evenimente foarte grave si consideram ca, raportat
la numarul mare de locuitori, everiimentele deosebite pot fi
considerate ca fiind rare. Relatiile dintre Primarie si Postul de
Politie au ramas in continuare eficiente si constructive.



o alta reafizare, draga mie ca fiu ar comunei, consta in aceeaca - indiferent de conditiire materiare - in fiecare an am sarbatoritatat zilele sateror, dar si ziua comunei Letcani, sarbatori ra care aparticipat atat materiar, cat si sufreteste, aproape fiecare cetatean.Nu pot sa nu evoc si evenimentele tegaie de Craciun si Anul Nou.'Anul 201G a fost cu atat mai spe6iat oeoarece orice letcaneana cinstit cu multa bucurie cei 500 de ani de atestare documentaraa comunei, eveniment care a fost marcat printr-un spectacoldeosebit Ia care au sustinut recitaruri nume importante din muzicaromaneasca, dintre care amintesc pe paui surugiu true-gol,claudia Martinica, stefan Gherasim, ionstantin Bahrin, Asociatia"Geto-Dacii" si murti artii. Nu au ripsit focurire de artificii si artesurprize deosebite.
Ca o alta frumoasa traditie,

an, "Balul gospodarilor,,.
Aceste evenimente nu s-au tradus neaparat printr-o ocazie dea sarbatori si atat, ci, mai degraba, prin prileluri de a ne intalni cutotii si a discuta impreuna despre prezentul si viitorul comunei.
Referitor la starea mediurui arat ca avem in continuare cea maimica taxa si cer mai eficient serviciu de sarubritate oin luoei, iarorice locuitor poate primi tomberoane pentru gunoi ,"nrj.r, irrusunt ridicate ritmic. De asemenea, asiguram iuratenia la DrumulEuropean, drumurile judetene si cele Lomunale. ln curand vom

asigura si colectarea selectiva a deseurilor.
Multumesc fiecarui cetatean si pentru sprijin, dar si pentru

orice critica sau sugestie care mi-a fost adusa, si sunt convins cadoar impreuna vom reusi sa facem pentru copiii nostri ocomunitate, un judet si o tara mai bune
consider ca temeriire si rearizarile prezenturui sunt dejatrainice, sunt si temeinice, asa incat, mai mutt decat oricand, repettuturor ca "lmpreuna construim viitorull,,.

am continuat ca Ia fiecare sfarsit de

JURIST STEtr


