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JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr. 2640 din 30.07.2017

Raportul Primarului comunei Dersca, jud. Botoşani privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei în anul 2016

În temeiul art. 63, alin 3, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul
comunei Dersca prezintă în şedinţă ordinară din data de 30 iunie 2017, Consiliului
Local raportul privind starea economică a comunei Dersca pe anul 2016.
Raportul primarului comunei Dersca, prezentat în fiecare an, reprezintă pentru
noi un material de reflecţie, de analiză dar şi o necesitate, în contextul preocupărilor
pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.
Această lucrare care este de fapt radiografie reală – pragmatică a Primăriei
comunei Dersca, supunem atenţiei tuturor celor interesați date concrete despre
modul în care au fost folosiţi banii publici.
Încercăm astfel, să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa activităţii
noastre, aceste deziderate realizându-se prin participarea locuitorilor comunei în
procesul administrativ, la luarea de deciziilor intr-un mod corect şi deschis.
Raportul privind activitatea socio-economică şi edilitar – gospodărească a
comunei Dersca în anul 2016 este o datorie morală şi legală a oricărui primar în
contextul unei preocupări vaste în vederea deschiderii unei transparenţe totale a
instituţiei administraţiei publice locale, Primăria Dersca.
Prin prezentul raport încerc să ofer cât mai multe informaţii despre activitatea
administraţiei publice locale, primărie-consiliul local şi a celorlalte instituţii locale
precum şi un raport statistic privind situaţia socio-economică a comunei Dersca, în
anul de referinţă 2016.
Doresc ca datele prezentate să ofere comunităţii o imagine clară de ansamblu
asupra modului cum am reuşit mai mult sau mai puţin să gestionăm resursele locale
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Materialul prezentat reflectă o analiză și este unul din instrumentele prin care
instituția pe care o conduc și o reprezint, pune la dispoziția cetățenilor, în format
scris, modalități pentru a informa corect asupra activității și rezultatul muncii noastre.
Raportul de față confirmă faptul că echipa Primăriei împreună cu Consiliul
Local, au muncit serios în anul care a trecut și tot ce a promis derscanilor s-a realizat
cu mici carențe.
La baza eliberării acestui raport au stat hotărârile Consiliului Local și Județean,
dispozițiile emise de Primar și Ordinele emise de Instituția Prefectului – județului
Botoșani.
Principalele acțiuni care s-au desfășurat în anul 2016 în cadrul Dersca:

Taxe și impozite: contul de execuție a bugetului Consiliului Local Dersca pe
anul 2016 a fost de 584 mii lei. Taxe și impozite locale s-au încasat în procent de
85% repartizate astfel:
Clădiri: - persoane fizice – 92%
- persoane juridice – 94%
- Teren – 89%
- Mijloace transport – 87%
- Amenzi - 67%

s-au eliberat un număr de 40 certificate de producător;

s-au eliberat un nr. de 4 titluri de proprietate și s-a corectat un număr de 7.

s-au eliberat 692 adeverințe A.P.I.A.

s-au eliberat un număr de 21 certificate de urbanism;

s-au eliberat un număr de 17 autorizații de construcție;

s-au inregistrat un număr de 4 cereri pentru acordarea ajutorului social
conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

212 anchete sociale;

s-au emis un număr de 166 dispoziții cu caracter normativ cât și individual;

s-au întocmit dosare pentru acordare alocații de 29 copii și 60 pentru susținerea
familiei;

s-au înregistrat nașteri- transcrieri 16, căsătorii 12 și decese 40;

s-au eliberat un număr de 21 certificate de naștere, 51 certificate de căsătorie și
40 certificate de deces;

s-a convocat Consiliul Local al comunei într-un număr de 14 ședințe din care
12 ordinare și 2 extraordinare;

S-au adoptat un număr de 66 hotărâri de Consiliul Local;
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S-a acordat audiență cetățenilor comunei ori de câte ori a fost necesar;

au fost plătite salariile unui număr de 15 asistenți personali și s-a acordat altor
2 persoane indemnizații.

s-a asigurat întreținerea străzilor și drumurilor pe tot timpul anului;

s-a asigurat întreținerea și reparația instalațiilor de iluminat public stradal;

s-au pietruit străzile pe întreaga lor lungime;

s-au decolmatat șanțurile și podețele de pe străzile și ulițele sătești,

s-a asigurat combustibilul pentru încălzirea instituțiilor subordonate Consiliului
Local,

s-a organizat parada portului și obiceiurilor de iarnă la sfârșit de an,

pe linia protecției civile și P.S.I. s-a asigurat permanența pe timpul situațiilor
de urgență, s-au efectuat controale la instituțiile subordonate Consiliului local cât și la
gospodăriile din comună, s-a aprobat de către Consiliul local ,,Regulamentul de
organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență,,

s-a intervenit la stingerea incendiilor de miriști și vegetații uscate la un număr
de 2 cazuri.

s-a intervenit la stingerea incendiilor în nr. de 2 cazuri la gospodării.

INVESTIȚII:
 s-a asigurat funcționarea ,,Centrul de Zi „ Prichindelul” Dersca – investiție în
valoare de 106.730 mii lei, proiect de care beneficiază 60 de copii timp de 1 an,
repartizați în 4 serii de 15 copii a câte 3 luni.
 s-a pregătit documentațiile în vederea depunerii următoarelor proiecte în anul
2017 includerii în Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de
investiţii:
- „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA
DERSCA, JUDEȚUL BOTOȘANI "„MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL, COMUNA DERSCA, JUDEŢUL BOTOŞANI” din
cadrul subprogramul „Modernizarea satului românesc“ , cu lungimea de 4,7
Km în comuna Dersca.
- "REABILITARE SI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE IORGA" CORP 1, 2, 3 și GRĂDINIȚA CU PROGRAM
NORMAL COMUNA DERSCA, JUDEȚUL BOTOȘANI "
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