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        Având în vedere Legea administraţiei publice locale, în exercitarea atribuţiilor 

referitoare la relaţia cu consiliul local, primarul prezintă în primul trimestru, un raport 

anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ- 

teritoriale. 

        Prin urmare,  propun astăzi să analizăm atât stadiul de îndeplinire a obiectivelor 

planificate pentru anul 2012 cât şi principalele acţiuni ce se vor desfăşura în 2013. 

 Programul de dezvoltare economică, socială şi de mediu a comunei Răuceşti 

pentru perioada la care ne referim respectiv anul 2012, s-a stabilit în consililul local 

în urma consultărilor efectuate de către executiv cu sătenii. 

 Cu toate neajunsurile provocate de criză mă pot  declara mulţumit de ceea ce s-

a reuşit să se facă în 2012. Făcând un bilanţ dur, chiar avem câteva realizări, 

surprinzător de bine duse la bun sfârşit. 

 Infrastructura comunei Răuceşti s-a îmbunătăţit. După fiecare ploaie s-a 

intervenit cu tractoarele cu lamă pentru îndreptarea drumurilor, apoi s-a venit cu 

maşinile încarcate  cu piatră, balastându-se majoritatea drumurilor. S-au plombat 

toate drumurile şi s-a turnat covor asfaltic pe o lungime de 2 km in Aprodul Purice şi 

Drumul gării. 

 S-au decolmatat majoritatea şanţurilor din Oglinzi folosindu-se ca forţă de 

muncă beneficiarii de ajutor social. Pe intrega perioada de iarnă până acum  s-a 

circulat pe toate drumurile comunei, intervenindu-se de fiecare dată, urgent cu trei 

utilaje ale primariei si 2 inchiriate, cu lame de deszăpezit. În zonele unde s-a format 

pod de ghiaţă şi în pantă s-a intervenit cu nisip şi sare. 

 S-a semnat la Agenţia de Plăţi Iaşi proiectul privind  „ Modernizarea 

drumurilor comunale DC 3 şi  DC6 Răuceşti- Săveşti – Ungheni” - 7,5 km si s-a 

efectuat licitatia pentru atribuirea contractului de executie a acestei lucrari, iar  

proiectul „ Modernizare drumuri locale” zona Statiunea Oglinzi -  3,5 km s-a depus la 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Tot la Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului este depus proiectul „Canalizare Răuceşti” - 6 km iar 

proiectul „Canalizare Oglinzi” – 7 km este depus la Ministerul Mediului.  

  S-a realizat  extinderea reţelei electrice în Cărpiniş, s-au ridicat stâlpi, s-au 

instalat cablurile electrice, urmând să se branseze la reteaua de medie tensiune. 

 S-a realizat reteaua de apă potabila in satul Săvesti si s-a construit conducta 

până la Dealul Crucii in Oglinzi. 

 În satul Ungheni s-a continuat ridicarea digului de protecţie în zona Sarata- 

Râşca pe o lungime de 3oo m x 6m x 2m. 



 S-a extins reteaua de apa potabila  din Răucesti cu incă 1 km in Puriceni, 

Danut Cucos si pod Cucoseni. 

 Şi în 2012 atenţia mea a rămas aţintită spre cei ce-şi desfăşoară activitatea în 

cele şase unităţi şcolare din comună. Mi-am dorit foarte mult şi s-a reuşit ca la 15 

septembrie să se intre în şcoala nouă din Ungheni. Deşi lucrările nu sunt finalizate în 

toată şcoala,  se învaţă în două săli de clasă care se încalzesc cu ajutorul  panourilor 

electrice. 

 S-au modernizat la Şcoala Răuceşti nr.1 corpul B şi la Oglinzi clădirea 

Grădiniţei realizându-se izolarea termică, tencuieli şi  acoperişurile celor două clădiri, 

dându-le un aspect mai plăcut. 

 Cred că se poate aprecia faptul că în Răuceşti condiţiile din instituţiile de 

învăţământ sunt apropiate celor de la oraş. Întreg personalul didactic al şcolilor 

noastre este calificat. Este un lucru deosebit, dar trebuie subliniat că şi noi am acordat 

atenţie suficientă învăţământului prin fondurile alocate.  Chiar în aceste condiţii de 

criză s-a decontat naveta cadrelor didactice care se  deplasează la şcolile din comuna 

Răuceşti. 

 Investiţiile din domeniul culturii şi cultelor au vizat punerea în valoare a 

tradiţiilor populare specifice zonei şi organizarea unor evenimente culturale de suflet 

la care să participe şi de care să se bucure întreaga comunitate. S-a deschis intr-un 

cadru festiv Parcul tineretului din satul Oglinzi, ocazie cu care a avut loc o frumoasa 

serbare câmpenească.  Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă a ajuns la cea de-a 

VIII-a ediţie. Formaţiile noastre artistice au fost prezente la o serie de festivaluri şi 

concursuri organizate la Bucuresti, Bacau, P. Neamţ, Buzau, Mirosloveşti. 

 S-au cumpărat instrumente muzicale şi costumele necesare  înfiinţării unei 

fanfare locale. In data de 27 decembrie a debutat Fanfara Raucesti cu un spectacol 

organizat in fata consiliului local. 

 S-a sporit fondul de carte a Bibliotecii comunale şi prin programul 

BIBLIONET s-a dotat acestă instituţie cu calculatoare şi mobilier necesar, un 

retroproiector şi un scaner. Biblioteca comunala a participat la concursul literar „ La 

izvoarele intelepciunii”, desfasurat la Chisnau, unde eleva de la Liceul Tehnologic 

Oglinzi, Iftode Ana Lorena a primit mentiune. 

 Pentru bisericile de pe raza comunei s-au alocat  55 mii lei.  

 În sectorul social s-au asigurat fondurile necesare venitului minim garantat 

pentru beneficiarii Legii 416/2001, numărul acestora reducându-se la 262 dosare la 

finele anului 2012 din cele 475 câte erau la începutul mandatului meu. 

 Persoanele cu handicap şi persoanele însoţitoare în numar de 62 au primit bani 

în totalitate.  

         În colaborare cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN  s-a 

înfiinţat în satul Oglinzi un Centru de Resurse Umane Comunitare care are drept scop 

îmbunătăţirea situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural. 

 S-a folosit mai bine munca prestată de persoanele apte de muncă beneficiare de 

ajutor social pentru salubrizarea comunei, executarea unor lucrări în şcoli, dispensare, 

poliţie, biserici şi alte instutuţii din comună. 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=sastipen&source=web&cd=7&ved=0CEcQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ziarulsemnal.ro%2F%3Fp%3D2319&ei=pWYeT_2aK8-c-wad5bS0Dw&usg=AFQjCNFQJ5TUnWgUUBVK1tl2D0qUu9NEuA&cad=rja


 Anul trecut s-a construit cea de-a sasea  locuinţă cu fonduri de la bugetul local 

şi muncă voluntară. Este vorba de casa doamnului Nicu Baston din Ungheni în vârstă 

de 87 de ani, a carui locuinta a ars in totalitate in urma unui incendiu si s-a ridicat o 

casa noua  cu cele necesare numai prin contribuţii voluntare. 

 Un numar de 600 persoane singure şi în vârstă au primit cu ocazia pomului de 

iarnă pachete cadou în valoare de 20 lei/persoană. 

 În sectorul economic, ne declarăm total dezamăgiţi de faptul că şi la Răuceşti, 

ca de altfel în toata ţara sunt terenuri nelucrate. Zootehnia rămâne sectorul cel mai 

activ: ferma lui Nicu Trofin- Manoliu este un exemplu, daca se vrea se poate.  

 Fraţii Nelu, Vasile şi Ghiocel Lăcătuşu deţin peste 1000 capete ovine. 

 Sectorul pomicol care cu ani în urmă era mândria răuceştenilor şi-a scăzut 

randamentul ca urmare a îmbătrânirii pomilor şi neexecutării lucrărilor de intreţinere 

la timp. 

 Salariaţii primăriei au sprijinit APIA Neamt la întocmirea dosarelor de 

subvenţii agricole acordând atenţie oricărei iniţiative pentru întreprizătorii particulari. 

Astfel s-au depus  proiecte pe Măsura 141 şi altele. 

 Menţionez câteva activităţi care au condus la îmbunătăţirea calităţii mediului 

înconjurător. Astfel prin Hotărârea nr.32/ septembrie 2011 s-a aprobat “ Registrul 

local al spaţiilor verzi din comuna Răuceşti în suprafaţă de 21,73 ha. 

 În primăvara anului 2012 s-au plantat 4 ha cu pădure, terenuri degradate şi 

nerentabile agricol. În satul Oglinzi s-a înfiinţat un parc de agrement pe o suprafaţa 

de 2,27 ha.  

 Am fost parteneri în  proiectul  de mediu: “Viitor verde pe Valea Moldovei” cu 

firma Sofiaman. 

   Activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului s-a desfaşurat în 

conformitate cu normele legale în vigoare. S-a întocmit de către  Universitatea de 

Arhitectură Bucureşti noul Plan Urbanistic General al comunei Răuceşti care 

cuprinde unele  zone construibile aprobate în consiliul local. Cu toate acestea, la 

Răuceşti încă se construieşte fără autorizaţie şi fără să se respecte distanţa faţă de 

şosea şi vecini. 

 Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă în urma controlului efectuat de ISU Neamţ 

a obţinut calificativul “ foarte bine”. 

 Prin reorganizarea poliţiei sperăm într-un grad mai ridicat de stapânire şi 

combatere a fenomenelor infracţionale. Un număr însemnat de amenzi încarcă 

neîncasarea sectorului financiar care se ridică la aproape 500.000 lei. 

          Rămaşitele de plată la 31.12.2012 arată astfel: 

- Impozit cladiri persoane fizice              29.372 

- Impozit cladiri persoane juridice          14.578 

- Impozit teren intravilan pers. fizice      57.271 

- Impozit teren intravilan pers.juridice     1.405 

- Impozit teren extravilan                       57.287 

- Alte taxe ( salubritate etc.)                   15.940   

- Impozit auto personae fizice                97.204 



- Impozit auto personae juridice            34.728 

- Concesiuni                                           10.972 

- Paza                                                     11.423 

- Amenzi                                               481.651 

 

                                           Total        812.831 lei 

 

Printre cei mai răi platnici se numără societăţile: 

- S.C SANDOTERM                 4321 lei 

- S.C 4DUMITORAIE SRL       6531 lei 

- S.C. LEMN VIS                      5349 lei 

- S.C SERTRANS                     7126 lei 

- C&B  CENTEA                      9284 lei 

- S.C  LEMURIA                      4439 lei 

Persoane fizice:  

- Tanasa Valerică            11.961 lei 

- Dumitroae  Vasile        15.617 lei 

- Anton  Ion                    11.600 lei 

- Bârgău Elena                33.281 lei  

- Anton Gheorghe           17.661 lei  

- Lupu Lazar                   11.804 lei 

- Hoga  Constantin         10.505 lei  

- Anton Costică              11.277 lei       

  

 Baza sportivă continuă să se modernizeze. S-au primit în totalitate fondurile 

alocate conform OUG 7/2008.  

 S-a demarat şi în Oglinzi înfiinţarea unei  Baze sportive necesară celor peste 

4000 de locuitori. 

 Activitatea Primăriei şi a Consiliului Local a fost prezentată în mai multe 

rânduri în presa locală si centrală dându-se astfel posibilitatea să fim cunoscuţi. 

 Atât Primaria cât şi Consiliul local ca instituţii  executive şi legislative au 

funcţionat conform prevederilor Legii Administraţiei Publice Locale.  

Consililul local, atât în plen cât si în cadrul comisiilor a funcţionat în condiţii 

optime, consilierii participând activ la dezbateri, făcându-se propuneri concrete 

pentru rezolvarea problemelor comunităţii noastre. 

S-au organizat multe adunări săteşti, dar participarea cetăţenilor lasă de dorit. 

S-a profitat în acest sens de sărbătorile religioase, primarul participând la slujbe în 

toate bisericile din comună. 

Executivul, respectiv primarul, secretarul şi întreg aparatul propriu al 

primarului şi-au  respectat agenda de lucru, dovadă incontestabilă fiind îndeplinirea 

obiectivelor menţionate mai sus. 

Toate neîmplinirile anului 2012 se datorează lipsei fondurilor financiare 

cauzate de criza financiară şi chiar politică a României. 



 Pentru anul 2013 ne propunem următoarele proiecte de investiţii în ordinea 

priorităţilor: 

1. Branşarea reţelei electrice stradale 1,7 km în Cărpiniş, sat Oglinzi – 0,5  

      miliarde lei; 

2. Modernizarea drumurilor comunale DC3 şi DC6 Răuceşti –Săveşti- Sârbi 7,25 

km- 63 miliarde lei;  

3. Reparaţii stradale prin asfaltare în Răuceşti,  drumul gării, Parc Oglinzi- 1o 

miliarde lei; 

4. Finalizarea modernizarii  bazei sportive Răuceşti şi înfiinţarea unui teren de sport           

    în Oglinzi – 1 miliard; 

5. Amenajarea drumului Brădiş- Hatia, Hagău, Mazili, Bobrican, Ciritei, Bahna,     

       Bârgau  Vasile - 0,5 miliarde; 

6. Asfaltarea DC 7 Livada-Bariera Tg. Neamt 2,25 km;  

7. Pietruire drumuri săteşti – 1,7 miliarde;  

8. Monument închinat eroilor Făgeţel – 0,1 miliarde lei; 

9. Sprijinirea bisericilor din comună – 0,5 miliarde lei; 

10.  Achiziţii utilaje pentru întreţinere pajişti- 1,3 miliarde; 

11.  Studiu pentru îmbunătăţirea calităţii păşunilor din islaz Cărpiniş; 

12.  Finanţarea Asociaţiei sportive SPERANŢA Răuceşti- 0,35 miliarde; 

13.  Finalizarea PUG-ului – 0,3 miliarde; 

14.  Apa Oglinzi - 38 miliarde;  

15.  Transformator electric pentru apa Savesti - 1 miliard;  

16.  Inlocuirea a 100 de stalpi din lemn de la reteaua electrica din satul Oglinzi, in      

            valoare de 1 miliard lei. 
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