RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMIC4, SOCIALI $I DE MEDIU
A U]VITATII ADMINISTRATIV - TERITORIALE VERE$TI
PE]YTRA A]Y(IL 2017

Domnilor consilieri,

In anul 2017 au continuat proiectele de dezvoltare economic[ qi sociald

ale
gi s-au

comunei prin finalrzarea unor investilii de infrastructurd, s-au inceput unele noi
depus noi proiecte in vederea oblinerii finanlbrii pentru noi obiective.
Dezvoltarea economicd qi social[, promovarea comunitdlii, accesul liber la
informaliiile de interes public, respectul fa![ de cetdlean sunt prioritare atdt pentru mine ciit
qi pentru salarialii primdriei.
Acest matertal are drept scop informarea dvs. qi a cetdlenilor cu privire la activitatea
desfbEuratd in anul 2017 in vederea indeplinirii obiectivelor propuse.
AtAt eu cAt Ei angalalii primdriei am cdutat s[ venim in sprijinul cetdtenilor in
vederea rezolvdrii problemelor cu care acestia se confruntd.

FINANCIAR _ CONTABIL

+,
In bugetul local

al Comunei VereEti pentru anul 2017 au fost prevederi in suma de
16.317.302 lei qi au fost reahzdn in sumd de 14.229.942\ei, din care venituri proprii au
fost realizate in sumb de 3.024.095 lei. Cheltuielile prevdzute in buget au fost in sumd de
17 .879.109 lei iar plalile efectuate au fost in sumd de I0.282.2341ei, dupi cum urmeaz6:
1. Funclionare : 6.488.446ler, din care:
- cheltuieli salarii :4.605.580 lei;
- cheltuieli materiale si intrelinere : 1.257.243Iei;
- asistenlb socialb -- 548.929\ei;
- burse scoli : 30.000 lei;
- culte :10.000 lei;
- sport: 10.000 lei;
- despdgubiri civile cadre didactice $coii : 26.955lei;

2. Dezvoltare: 3.793.788 lei, din care:
- modernizare drumuri agricole (M 125):

1.065

.392lei;

- modernizareDC 65 ( PNDL ): f .476.511 lei;
- proiect infrastructurd, ap6, apd,uzatd, : 622.194lei;
- cofinanlare proiecte Ecoli, grddinila Ei dispensar(PNDl) : 117.759ler;
- achtzilte autospeciald PSI : 160.5 14 lei;
- achrzilie Duster : 79.836 lei;
- achrzilte autospeciald Roman:17.000 lei;
- achizitrte sdrdrild:8 9 .9 64 Iei;
- remrzd. PSI ( investifie in curs ) : I23.844 lei;
- alte investilii (cupd excavator, copiator gcoli, sistem supraveghere scoli,grult
sanitar Ecoala Corocdieqti, fbntAnd primdrie) : 40.774\er;
La 3LI2.2017 Primdria comunei Vereqti nu avea arierate iar in bugetul local eria
inregistrat un excedent de 5.5 10.1 15 lei, sum[ aare va fi utilizati in sectiunea de dezvoltar,:
pentru anul 2018.

TAXE $I IMPOZITE

in anul 2017 activitatea de incasare a impozitelor qi taxelor locale s-a desfdqurat in
cadrul compartimentului de taxe qi impozite locale eare are sarcina de a stabili qi incasa
impozitele si taxele locale, incasare a amenzilor ce sunt venit al administraliei local:
prevdzute in Codul Fiscal Ei legislalia in vigoare, asigurarea prelucrdrii datelor cu aplicalir:
de informaticd de gestionare a impozitelor qi taxelor locale, precum qi verificareil
respectdrii prevederilor legale din domeniu.
La solicitarea contribuabililor, persoane juridice qi fizice, au fost eliberate un numdr
de 347 certificate de atestare fiscald.
S-au primit si verificat un numdr de 30 dosare depuse de persoane ftzice care au solicitat
scutire de la plata impozitului, persoane care se afld in urmdtoarele situatii:
- persoane cu handicap grav;
- persoane cu handicap accentuat;
- veterani sau vdduve de veteran de rdzboi.
Lista de ramdqilb,\a data de 31 .12.2017 pentru persoanele juridice a fost in suma de
425 .628 lei, iar pentru persoanel e ftzice 1 .100.484 lei.
Pentru debitele restante s-au emis somalii qi titluri executorii, popriri, e.t.c.
Gradul de incasare a taxelor gi impozitelor locale a fost reahzat in proporJie de 7l%.
RESURSE UMANE
Inlreaga activitate a Primdriei este organtzatd qi condusd de cdtre primar, conform
organigramei Ei statului de funclii aprobate de C.L., compartimentele fiind subordonate
direct acestuia sau viceprimarului, secretarului comunei Ei Eefului biroului contabilitate,
care asigurd gi rdspund de reahzarea atribuliilor ce revin acestora, in condilii de legalitate si
eficientd.

'),

REGISTRUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR
Pe total in comuna Veresti avem 2.87f pozitn de ro1, din care: Vereqti
523, Hancera
408,
CorocaieEti
897,
Bursuceni
485,
strdinaqi
558.
Pe parcursul anului 2017 s-au eliberat un numdr de 930 de adeverinte pentru APIA,
subvenliile primite de agricultori au facilitat aprovrzionarea cu samAnld certrfrcatd,
procurarea ingrdqdmintelor chimice si a ierbicidelor necesare oblinerii unor producJii bune,
Au fost eliberate un numdr de 185 de atestate producdtor.
in cursul anului 2017 comisia localS de fond funciar s-a deplasat in teren ori de c6t,e
ori a fost soiicitatd pentru a rezolva problemele privind tulburdrile de posesie, constatarea
calamrtdtilor, solicitarea documentaliilor privind intocmirea titlurilor de proprietate pentrr-r
a fi transmise comisiei judelene de fond funcrar, e.t.c.

-

-

ASISTENTA SOCIALA
Activitatea

in cadrul compartimentului de asisten{d socialS in

desfdqurat dupd cum urmeaz[:
- Primire cereri - acte doveditoare

anul 2017,

privind acordarea ajutorului de incdlzire pentru

s-ra

perioadra

sezonului rece (noiembrie - marlie), intocmirea referatelor, centrahzatoarelor qi a statelor
de plat[, efectuarea de anchete sociale la domiciliul solicitanlilor pentru un numdr de 713
persoane;

-

Efectuarea unui numSr de L67l anchete sociale la domiciliul solicitanfilor, conform
cererilor inregistrate in registrul de tntrare - iegire ( pentru acordare de burse, bani de liceuL,
persoane cu handicap, incredinlare minori in urma divorlurilor, indemnizaltt creqterro
copil, rechizitefburse scolare, ajutor social, e.t.c.);
- Monitorrzarea persoanelor incadrate in gradul de handicap prin vtzite la domiciliul lor',
in vederea stabilirii modului de ingrijire de c[tre familie sau asistent personal;
- Efectuarea de anchete sociale ( din 6 rn 6 luni ), de revizuire a alocaliilor de suslinere ra
familiei si a ajutoarelor sociale, in vederea stabilirirla fala locului dacd se maiincadreaz;a.
sau nu sd primeascd in continuare aceste drepturi.
- Intocmirea situaliilor trimestriale solicitate de DGASPC;
- intocmirea lunard a situaliilor privind ajutorul social, ajutorul de incalzire, alocaliile d,:
suslinere a familiei, a raportului statistic privind ajutorul social gi inaintarea lor la AJPIII
Suceava;

- Intocmirea de dosare privind indemniza\ia de crestere a copilului pAnd la2 ant;
- IJrntarirea efectudrii orelor de muncd de cdtre benef,rciarii de ajutor social, intocmirera
fiEelor de pontaj pentru un num5.r de 258 dosare.
- Pentru A.S.F. sunt un numdr de 244 dosare, alocalii de stat -92 dosare, indemniza\te
creEtere copil - 28 dosare.
- In anul 2017 s-au acordat un numdr de 61 ajutoare de urgen!6.

STARE CIVILA
Pe parcursul anului 20f7 au fost intocmite acte in registrele de stare civild ale comunei,
dupd cum urmeaz5:
- acte deces - 38;
- acte cdsdtorie - 47, din care un act transcris;
- acte nastere -20 (transcrise ).
Deasemenea, s-au eliberat un numar total de 187 certificate:
- certificate de naqtere - 70;
- certificate de deces - 60;
- certificate de cdsdtorie - 39.

S-au primit Ei operat in registrele de stare civild ale comunei 196 menliuni pe acte dre
stare civild corespunzatoare Ei s-au inaintat la D.J.E.P. Suceava. S-au comunicat men{iuni
la exemplarul I , acte de naqtere gi cdsdtorie transmise la alte primdrii care au actele in
pdstrare 128 buc., buletine statistice cdtre Direclia Judeleand de Statistic[ Suceava un
numdr de 108 buc. - pentru actele de nastere, cdsdtorie, divor! qi deces. Extrase solicitate si
comunicate cdtre autoritdlile competente - 40 buc.
Ca urmare a deceselor inregistrate s-a operat radierea persoanelor decedate din listelt
electorale permanente ale comunei.

RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
in anul 2017 au fost convocate un numbr de 13 gedinle ale Consiliului Local Veregti,
din care: 10 Eedin{e ordinare qi 3 qedinte extraordinare.
Anunlurile privind desfdgurarea Eedinfelor au fost aduse la cunogtinla publica, prin
afiqare la sediul Primdriei.
Au fost adoptate un num[r de 65 de hotardri ale C.L. Toate proiectele de hotdrAre au
fost iniliate de cdtre primar, qedinleie au fost publice, la ele au putut participa cetdlenii
comunei cdt Ei salarialii aparatului de specialitate al primarului, atunci cAnd situatia o
impunea.
Prczenta consilierilor la gedinle a fost de cele mai multe ori foarte bund.
Promovarea intereselor comunei a dus la o colaborare foarte bund intre consilierii
locali Ei primar.

ACTELE EMISE DE PRIMAR
Dispoziliile emise de primar in anul 2017 au fost in numdr de 544,marea majoritatr:
fiind cu caracter individual qi au fost aduse la cunoqtinld celor in cauzd".
Acestea au vtzat dreptul la alocalia de sustinere, dreptul la ajutor social, dreptul la
ajutorul de incdlzire pentru perioada sezonului rece, etc.

GOSPODARIRE COMUNALA $I DE MEDIU
Pe parcursul anului trecut au avut loc la nivelul comunei acliuni de igienizare locale
prin care au fost curdlate cursurile de ap6, zona adiacentd drumurilor judetene si comunale,
alte locuri publice.
Lucr[rile de intrelinere a drumurilor comunale, locale qi agricole, respectiv deszdp ezire>,
imprdqtiere antiderapant, cdrat pietris, nivelere qi reprofiIare, au fost realizate cu ,iilu;.l.
proprii, iar acolo unde a fost cazul am inchiriat utilaje pentru ca locuitorii comunei sd poatd
circula in condilii bune in orice perioadd a anului.
In anul 2017 activitatea de colectare a gunoiului menajer s-a efectuat de cdtre serviciu.l
public de salubrlzare din cadrul primbriei in colaborare cu S.C. RITMIC S.R.L. Ilisesti.
fiecare cetdlean al comunei beneficiind de acest serviciu.
Cu beneficiarii Legii 41612001 s-au efectuat urmdtoarele lucrdri:
- rgrenrzarea zonelor de interes public prin colectarea deqeurilor menajere;
- intretinerea qanfurilor Ei rigoielor acolo unde situalia a fost impusd;
- lucrdri de intrelinere a albiilor pArdurilor aflate pe teritoriul comunei;
- lucrdri de spargere a lemnelor de foc si depozitarea acestora la Primdrie gi qcoli;
- lucr[ri de indepdrtare a vegetatiei pe d.rumurile judetene, comunale si vicinale di'
comun6.

ACTIVITATEA DE URBANISM

in anul 2017 au fost eliberate un numar
autorrzatti de construcfie.

de 48 de certificate de urbanism si 3t)

SITUATII DE URGENTA
- Verificarea Ei intrelinerea sirenei electrice;
- S-a instruit personalul angajat al Primdriei Veresti privind proteclia impotriva incendiilor:
sau a altor situalii de urgen!6;
- S-au incdrcat stingdtoarele la toate instituliile publice;
- S-au efectuat controale la gospoddriile populaliei din comuna Vereqti;
- S-au intocmit programele de intervenlie in situalii de urgenla privind inldturarea efectelor
temperaturilor ridicate, temperaturilor scdzute, in situalii de ninsori abundente sa'
inzdpezire;
- S-a efectuat monitorizarea codurilor galbene, portocalii sau roqii de cdldura, ger, visco1
sau temperaturi scdzute;
- S-au efectuat intalniri de pregatire cu personalul component al Serviciului Voluntar.
pentru Situalii de lJrgenl| aI comunei Vereqti, in vederea prelucrdrii teoretice a actelor
normative privind intervenliain cazul producerii unei situalii de urgentd;
- In cadrul primdriei sunt angajali 5 lucrdtori depazd, Ei 3 qoferi care deservesc masina de
pompieri.

RBALIZARI DE INVESTITII PE PLAI\ LOCAL $I ACHIZITTIEFECTUATE
In continuarevd,prezintprincipalele investi!rireahzate in cursul anului 2017:
- Refacerea gi modernizarea drumurilor comunale, locale qi de exploatalie agricola prin
balastare si reprofilare ;
- Frnalizarea asfaltdrii Ei a betondrii rigolelor drumului comunal DC65 pe o lungime de 5,5
km., cu o valoare de aproximativ 7,3 milioane lei;
- S-a ftnahzat asfaltarea a 4,4 km drumuri de exploatajie agricolS din comund prin M[sura
125, proiectul av6nd o valoare de finanlare nerambursabild de 3 .939.573 lei;
- Din bugetul local s-au alocat aproximativ 260.000 lei pentru achzitrionarea unei maqini de
pompieri si a unei sdrdri{e;
- S-a inceput construirea unei remize P.S.I., proiectul fiind finanlat din bugetul local sri
avdnd o valoare de 420.000 lei;
S-a demarat procedura de achrzilie publica in vederea execuliei lucrdrilor 1a proiectul ',
-Infiinlare infrastructurd de apd ;i apd uzatd in comuna Vere;ti, judelul Suceav)", proiec,t
cu o valoarc totaI6' de 2.3f8.924 euro, respectiv 10.500.000 lei, care presupune realizarea;a
13,6 km relea ap6,, 13,5 km relea canalizarc, stalii de pompare qi filtrare, stalie de epurare;
- Deasemeni s-a demarat procedura de achizilie publicd in vedereu ."..r!i"i lucidrilor i,a
proiectele cate vizeazd' modemizarea gi reabilitarea
Ecolilor grmnaziale din localitdlil,:
Bursuceni gi Corocdiegti gi pentru gradinila VereEti, valoarca total1 a acestora fiind dr:
aproximativ 2.7 50.000 lei;
- In cursul anului 2017 s-au transmis toate clarificdrile gi am avut si vizitain teren pentru
un proiectul " Modemizare 5,1 km drumuri in comuna Vere;ti, judelul Suceava", depus in
martie 2016 pe mdsuraT.2la A.F.I.R. Iaqi, avAnd o valoare de 974"000 euro (4.536.061 lei)
qi care a fost declarat eligibil. Contractul de finan[are a fost semnat in luna ianuarie 2018.
- Prin P.N.D.L. s-au depus la Ministerul DezvoltSrii doud proiecte, respectiv
"Modernizare, reabilitare gi dotare qcoala gimnazial6 Vereqti" cu o valoare de 4.220.000 lei
si "Mlodernizare, reabilitare Dispensar uman CorocdieEti" cu o valoare de 800.000 lei,
proiecte care au fost declarate eligibile qi s-au semnat contractele de finanlare urmAnd ca iri
perioada urmdtoare sd scoatem la licitalie executia lucrbrilor.

SERVICI LOCALE
Principalele servicii locale de care beneficiazdpopulalia comunei Vereqti sunt:
- prestdri servicii pentru agriculturd efectuate de utilaje agricole, precum de o societater
Ei
agricold care funclioneazdpe teritoriul comunei noastre;
- alimentalie publicd'reaIizaL[ de societalile comerciale autorizate de pe razacomunei;
- serviciu de asistenld medicald umand efectuat prtn 4 cabinete de consulta[ri 3 medicinaL
generald si un cabinet stomatologic;
- serviciu de farmacie;
- serviciu de asisten{d veterinard;

- post de polilie;
- serviciu de telefonie fixd digitala prin Romtelecom;
- serviciu de telefonie mobild cu acoperire de 90% in relelele Orange,Vodafone, Cosmote;
- serviciu de televiziune prin cablu;
- serviciile de poEtd pentru Comuna Veresti sunt efectuate dupa cum urme azd,: locahtatea
Veregti qi localitatea Hancea - un factor poqtal, localitdlile Corocdieqti qi Bursuceni cAte urn
factor poqtal;
- serviciul de pazd;

- SVSI];
- serviciul de salubrizare.

INVATAMANT
Cu sprijinul CL qi al lPrimdriei Vereqti, prin implicare a angaja\Ilor gcolii, elevilor gi
pdrinfilor, cu sprijinul ISJ Suceava procesul instructiv-educativ din gcolile grmnaziale di1
comund s-a desfiqurat in condilii bune. IJnitdlile de invdldmdnt nu au autoriza\ie
de la D.S.P. gi LS.U., dar prin demararea lucrdrilor in anul 2A18 pentru proiectele d,o
modernizare qi reabilitare a acestora vor fi oblinute autoriza[iile respective. $colile au fost
aprovizionate cu combustibilii necesari pentru perioadarece, s-a asigurat necesarul pentnr
intrefinere Ei curdlenie qi combustibilul necesar pentru microbuzul qcolar.
In unit61ile scolare din comund procesul de invdldmAnt este asigurat de 58 cadrr:
didactice, 10 cadre nedidactice Ei 7 posturi personal auxiliar, pentru un numar de 150 copii
prescolari si 737 elevi.

BIBLTOTECA

in sprijinul activitSlii instructiv-educative a elevilor si chiar a tineretului, in comun[ iqi
desfasoard activitatea gi biblioteca comunalS. Aceasta de{ine un numdr de 19.467 volume
din toate domeniile qi pot satisface cerintele utilizatorilor, contribuind la imbogdlireit
culturii generale Ei a studiului individual, deoarece principala menire a bibliotecii este de a
pune la dispozitie intreaga informalie necesard, precum Ei mijloacele de documentare dt:
care dispune. Pe parcursul anului au trecut pragul bibliotecii un numar de peste 500
cititori.
Deasemeni biblioteca este dotatd cu un numar de 4 calculatoare cu acces la internet
prin programul Biblionet.
SPORT
Asa cum se stie, echipa de fotbal " Viitorul Veresti" este inscrisd in Liga a V-a de:
fotbal. Meciurile s-au disputat atdt pe teren propriu, cAt gi in deplasat". in momentul der
fala echipa este pe locul 2.
Primaria Vereqti, cu acordul Consiliul Local, a sprijinit financiar in anul 2017 A.S.
"Viitorul" cu suma de 10.000 lei, bani aare au fost folosili pentru achizilii de echipamente:

spoftive pentru jucdtori, accesorii necesare desfrqurdrii meciurilor
condilii, plata arbitrajului, e.t.c.

in

cele mai bunr:

sAxArlrn
[,a nivelul comunei noastre functione azd 3 cabinete medicale care iqi desfdqoari
activitatea prin cadre medicale calific ate: 3 medici qi 3 asistente care asigur[ asistenlil
medicald pentru majoritatea cetdlenilor inscriEi la medicul de familie, precum qi un cabinet
stomatologic, unde isi desfasoarS, activitateaun medic.

Activitatea sanitar-veterinari este asiguratd de un medic specialist Ei doi tehnicieni
veterinari avand ca scop menfinerea stdrii de sdndtate a animalelor prin acliuni de prevenirrl
a unor boli ( vaccinuri ), tratamente curente, supravegherea clinicd a efectivelor de animalt:
precum Ei supravegherea privind stoparea bolilor transmisibile la om. Ghidul acliunilor
sanitar-veterinare este planul intocmit de ANSVSR in functie de efectivele de animale si
de situaliile care se impun.

BISERICA
Cel mai de pre! suport spiritual al cetdleanului, biserica, a avut si are un rol deosebit
in viala omului. in cele 4 sate ale comunei cetSlenii aparfin mai multor culte religioase.
In anul 2017 nu s-au alocat bani de la bugetul local pentru sprijinirea investiliilor alr
unitdlilor de cult.

POLITIA
Polilia de ordine publicd este componenta Poliliei RomAne a cbrei activitate este
axatd" pe menlinerea ordinii si siguranlei publice pe taza localitalilor urbane si rurale,
prevenirea si combaterea criminalitalii si cercetarea infracliunilor date in competen{a ei.
Mentinerea ordinii si siguranlei publice reprezintd. ansamblul mdsurilor intreprinse qi al
activitdlilor desfdqurate de cdtre poliliqti pentru protejarea qi respectarea drepturilor
fundamentale ale cetSlenilor, functionarea normali a instituliilor statului, a normelor de
conduitd civic6, a regulilor de convieluire sociald, a celorlalte valori supreme, precum si a
avutului public gi privat.
In scopul menlinerii ordinii qi siguranlei publice pe laza Comunei Vereqti, lucrdtorii
Postului de Polifie, in cursul anului 2017 au desfbgurat activit[li de patrulare atAt pe timp
de zi, cAt Ei pe timp de noapte, actionAnd in special pentru asigurarea climatului de ordin<l
si siguranld publicd a cet[lenilor, pentru prevenirea qi combaterea fenomenului infraclional
stradal, pentru creEterea siguran{ei rutiere Ei reducerea riscurilor in acest domeniu, pentnr
prevenirea gi descoperirea faptelor antisociale, identificarea problemelor din domeniul
ordinii gi siguranlei publice cu care se confruntd cetalenii qi stabilirea unor modalitdli de:
rezolvare a parteneriatului cu aceqtia, asigurarea unei intervenlii eficiente la evenimentel<:

semnalate, creqterea autoritd{ii lucrdtorilor de
rAndul populaliei.

polilie gi imbundtdtirea imaginii polilrer in

CONCLUZII
Am incercat in prezentul raport sd redau imaginea reald a situaliei social6, economicd gi
de mediu a comunei qi progresele inregistrate pe parcursul anului 2017.
Fondul funciar ( terenul agricol) reprezintd, principala resursd naturalb a comuneL, e&tr?
comunei.
rcprezenta baza dezvoltdrii economice
vaiorificatd corespunzator,
Extinderea pe o suprafata semnif,rcativa a pfuunilor fbnelelor, favortzeazd creEterea
animalelor, practicarea zootehniei" Angajalti din cadrul Primariei sprijina in continuare toli

ar

/

a

solicitanlii qi ofer[ consultanla in depunerea dosarului de finanlare pentru proiectele
europene. Constituie o provocare pe termen mediu cerinla de a sprijini in continuare
infiinlarea de exploatalii agricole viabile, in paralel atragerea de fonduri qi investitori in
procesarea produselor agricole.

Deqi situalia financiardla nivel national nu a fost una dintre cele mai favorabile, in
comuna VereEti, printr-o puternicd implicare a conducerii administraliei iocale, s-a reusiLt
continuarea investi{iilor demarate in anii anteriori, precum qi deschiderea de noi investitiLi
strategice pentru comunitate.
Nu putem afirma cd obiectivele noastre au fost atinse integral, pentru cd permanerLt
ne dorim mai mult pentru cetdlenii acestei comune Ei in acest sens ne oferim intreaga
energie, dar consider cd ne putem declara mullumili de activrtatea desfaEuratd gi in anul
2017, mar ales avAnd in vedere conditiile socio-economice in care ne-am desfd$ureLt

actltlalea.
Vreau sd vd mullumesc tuturor celor care au venit cu propuneri constructive si md
bazez pe aceeaEi colaborare Ei in acest an.
Prin munca pe care o depunem in interesul comunitdlii pe care o reprezentdrn
sperdm sd oblinem in continuare finanliri nerembursabile atAt pentru proiectele pe care leam depus cAt gi pentru cele pe care le vom depune, fie din fonduri de la bugetul de stat sau
fonduri europene, proiecte care vor contribui Ia dezvoltarea economicd qi sociala a
comunei. Vom manifesta aceeaqi disponibilitxe Ei suslinere a investitorilor ce se
ortenteazd cdtre zonanoastrd, investiliile reprezarfidndbazaunei dezvoltdri durabile.

Cu stimi,

Primar,
Dinuf avriliuc
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