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RAPORTUL PRIMARULUI
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Tatarusi la sfârşitul
anului 2016
În executarea atribuţiilor referitoare la relaţia cu Consiliul Local , în calitate de
primar îmi revine obligaţia de a prezenta în primul trimestru al anului un raport anual
privind starea economică ,socială şi de mediu a comunei, obligaţie prezentată în art. 63,
alin. 3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată cu completările
şi modificările ulterioare .
Prezentul raport îl consider o obligaţie a primarului faţă de cetăţenii pe care îi
reprezintă , nu numai pentru că aşa prevede legea , ci pentru că eu consider că fiecare
membru al comunităţii în care trăieşte trebuie să aibă acces la informaţii şi să fie
informat în legătură cu problemele şi realizările comunităţii ,precum şi în legătură cu
modul în care sunt gospodărite resursele umane şi financiare .
Preocuparea principală a mea , a întregului aparat de specialitate din cadrul primăriei a
fost în anul 2016, folosirea eficientă a bugetului local ,folosire care să aducă la
bunăstarea cetăţenilor din comuna Tatarusi , vizând dezvoltarea infrastructurii
comunei, atragerea de fonduri de dezvoltare nerambursabilă ,atragerea de investitori ,
repararea şi întreţinerea drumurilor comunale , în limita bugetului local , asigurarea
transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de
administraţia publică locală , îmbunătăţirea serviciilor aparatului administrative al
primăriei , prin asigurarea condiţiilor şi climatului optim de lucru în cadrul primăriei ,
cât şi în relaţiile cu cetăţenii ,beneficiarii direcţi de servicii.
În spiritul transparenţei şi al respectului pe care îl datorez cetăţenilor din comună
voi încerca să sintetizez, în acest raport , principalele acţiuni întreprinse în anul 2016 ,
în cadrul compartimentelor, pe domenii.
În anul 2016 au avut loc un număr de 25 şedinţe ale Consiliului Local al
comunei Tatarusi din care 16 şedinţe ordinare, 8 şedinţe extraordinare si o sedinta “de
indata” . În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate un număr de hotărâri cu caracter
normative şi individual .
Tot în această perioadă au fost emise de către Primarul comunei Tatarusi un
număr de 430 dispoziţii vizând asistenţa socială, acordare ajutor social, alocaţii de
sprijin , virări de credite bugetare, salarizare și resurse umane, organizarea activităților
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.

În cadrul compartimentului secretariat –administrativ şi relaţii cu publicul în
anul 2016 s-au înregistrat în registrul general de intrare-ieşire un acte ,ce reprezinta
adeverinţe , certificate fiscale, certificate de producător iar restul fiind cereri ,
solicitări de informaţii , corespondenţă .
Referitor la compartimentul urbanism şi amenajare teritorială , control şi
disciplină în construcţii vă aducem la cunoştinţă că în anul 2016 au fost eliberate un
număr de 38 Certificate de urbanism , 29 Autorizaţii de construire şi 2 Autorizaţii de
demolare .
COMPARTIMENT BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE, IMPOZITE ȘI
TAXE LOCALE
Bugetul local al comunei pe anul 2016 a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului
Local nr.1 din 27 februarie 2016 în sumă totală de 21.372.137 lei la partea de venituri
iar la partea de cheltuieli suma totală de 26,0055,642 lei.
În cursul anului 2016 a bugetul fost rectificat prin retrageri de sume sau
suplimentări .
Gradul de colectare a veniturilor proprii (încasări) cuprinse în bugetul local este
realizat în proporţie de 89,13 % .
Biroul de Impozite şi Taxe Locale a urmărit şi încasat impozite de la persoane
fizice şi juridice , constând din impozit pe clădiri , impozit pe teren , taxa asupra
mijloacelor de transport , concesiuni şi chirii , amenzi de circulaţie ,etc,
rămânănd restanțe față de bugetul local un număr de 687 persoane fizice cu suma totală
de 252,764 lei.
Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit înştiinţări de plata,somaţii si titluri
executorii .
COMPARTIMENTUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
În exercitarea atribuţiilor legale în domeniul autorităţii tutelare şi asistenţei
sociale, colectivul de asistenţă şi autoritate tutelară şi-a desfăşurat activitatea în
domeniul protecţiei copilului, integrarea copilului în familie, având o permanentă
legătură cu şcolile din comună pe linia prevenirii abandonului şcolar sau identificarea
situaţiilor în care există minori lipsiţi de îngrijirea părinţilor . Există totodată în cadrul
acestui compartiment o colaborare cu medicii de familie şi cu organele de poliţie din
comună.
În anul 2016 personalul din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială şi-a
desfăşurat activitatea conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului. Astfel că au
existat un număr de :
- Familii beneficiare de ajutor social ;
- Dosare alocaţie de stat ;
- Dosare alocaţie pentru susţinerea familiei ;
- Copii aflaţi în plasament în centre;

-

Anchete sociale Legea 448/2006 ;
Anchete sociale, burse asistenţă socială, protecția copilului;
Anchete sociale Legea 416/2001 ;
Anchete sociale Legea 277/2010 (alocaţii pentru susţinerea Familie);
Dosare concediu pentru îngrijire copii ;
Indemnizaţii pentru creşterea copilului conform Legii 448/2006 ;
Dosare încălzire Legea 416/2001 ;
Dosare încălzire ;
Anchete sociale ajutor încălzire ;
Ajutoare de urgenţă acordate ;
Indemnizaţii de însoţitor Legea 448/2006 ;
Persoane cărora li s-au distribuit alimente prin Programul PEAD 2015 ( în
total 2634 cutii alimente) .
- Dosare asistenți personali;
- cazuri monitorizare mama minore;
- dosare acordare tichete sociale grădiniță.
COMPARTIMENTUL STAREA CIVILA)
Pe parcursul anului 2016, în cadrul Compartimentului de Stare Civilă , toate actele
au fost întocmite în baza certificatelor medicale constatatoare de naştere , deces şi a
certificatelor prenupţiale eliberate de unităţi sanitare . Actele de transcriere s-au
înregistrat în baza aprobării primarului comunei Tatarusi , iar actele tardive şi adopţiile
în baza sentinţelor judecătoreşti .
S-au operat un număr de 365 menţiuni , s-au eliberat un număr de 53 livrete de
familie la cererea sau la famiile casătorite şi totodată s-au operat şi întocmit menţiunile
de divorţ în baza sentinţelor judecătoreşti și a certificatelor de divorț.
Activitatea desfăşurată în perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016 a mai constat în :
 Înregistrări nou născuţi – 10 (transcrieri )
 Înregistrări căsătorii - 37
 Înregistrări decese – 48
 Înregistrări divorţ pe cale administrativă – 0
 Certificate de naştere la cerere – 52
 Certificate de căsătorie la cerere – 53
 Certificate de deces la cerere – 57
 Certificate de divorţ la cerere –0
 Extrase multilingve de naștere la cerere –0
 Dovezi eliberate registrele de stare civilă la cerere – 0
 Deschideri proceduri succesorale – 0
SĂNĂTATE
În comuna Tatarusi există şi totodată funcţionează doua cabinete de Medicină de
Familie şi 2 Farmacii (una în Tatarusi şi una in Iorcani) fiecare cabinet având câte un

medic şi asistenti medicali şi un cabinet stomatologic cu un medic şi un asistent
medical .
EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale administraţia locală s-a
preocupat şi a făcut eforturi cu privire la executarea unor lucrări de reabilitare şi
întreţinere a spaţiilor iar pentru perioada de iarnă s-a asigurat combustibilul necesar .
ASIGURAREA SIGURANȚEI, ORDINII ȘI LINIŞTII PUBLICE
Serviciul voluntar pentru situații de urgență, a asigurat intervenția la timp în situații de
maximă urgență: incendii, deszăpeziri, inundații.
În anul 2016 s-au înregistrat 4 incendii de vegetații și 4 incendii la gospodăriile
populației, cu pagube materiale dar fără victime. La toate aceste incendii au participat
echipele noastre de voluntari, iar la cele la care mijloacele proprii de intervenție au fost
depășite a intervenit și echipaje specializate de la Pascani.
Au fost continuate demersurile pentru achiziționarea unei autospeciale pentru stingere
incendii.
BIBLIOTECA COMUNALĂ
În anul 2016 s-a condus regulat registrul de evidenţă a cititorilor , registrul de
evidenţă al activităţii de bibliotecă , registrul de inventar , registrul de mişcare a
fondului de carte , situaţia gestionară , cererile de lectură , dosarul obiectelor de
inventar şi evidenţa cărţilor împrumutate .
AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Ca şi în fiecare an s-au completat registrele agricole cu un număr de 3 310 poziţii
Din punct de vedere al categoriei de folosinţă terenurile agricole nu au suferit
modificări semnificative .
În ceea ce privesc efectivele de animale ,la nivelul comunei situaţia se prezintă astfel :
 Bovine –1024
 Cabaline –290
 Ovine – 5460
 Caprine – 814
 Porcine – 775
 Păsări –3665
 Familii de albine – 600
Referitor la Legea Fondului Funciar 247/2005 nu au ramas dosare nesolutionate
În cursul anului 2016 şi-au desfăşurat activităţile în conformitate cu prevederile
Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,în natură
sau prin echivalent,a imobilelor preluate în mod abuziv.

LUCRĂRI EXECUTATE
Pe parcursul anului 2016 s-a continuat execuţia lucrărilor la următorul obiectiv
de investiţii:
Proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL “AL.
VASILIU TĂTĂRUŞI”- SAT TĂTĂRUŞI, COMUNA TĂTĂRUŞI, JUDEŢUL IAŞI” – CNI SA
Proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PODUL SATULUI DIN SATUL TĂTĂRUȘI.
COMUNA TĂTĂRUȘI, JUDEȚUL IAȘI„ – PNDL
Proiectul „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU 3 SĂLI DE CLASĂ LA SAM TĂTĂRUȘI,
UTILITĂŢI SANITARE, TERMICE ŞI ELECTRICE. RACORD ELECTRIC” – PNDL
REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TERN DE FOTBAL OMOLOGABIL TIP 1 DE PE
RAZA COMUNEI TĂTĂRUŞI” – PNDL
Proiectul „SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA TĂTĂRUŞI, JUDEŢUL IAŞI” –
PNDL
Proiectul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA TĂTĂRUŞI, JUDEŢUL
IAŞI” – PNDL
Proiectul „VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL REZERVAŢIEI FORESTIERE
„TĂTĂRUŞI” DIN COMUNA TĂTĂRUŞI, JUDEŢUL IAŞI”, COD SMIS 18416, POR 20072013
Proiectul „MODERNIZAREA REŢELELOR DE ILUMINAT PUBLIC PRIN INTRODUCEREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT NECONVENŢIONAL, COMUNA TĂTĂRUŞI, JUDEŢUL
IAŞI”,COD SMIS 20526 POSCCE 2007-2013

De asemenea, pe tot parcursul anului au fost efectuate lucrări de întreţinere a
străzilor şi uliţelor prin pietruire şi balastrare, lucrări de toaletizare acostamente şi
decolmatare şanţuri şi rigole.
S-au efectuat cosirea suprafeţei ierboase din domeniul public şi privat al
comunei Tatarusi şi nu în ultimul rând şanţurile.
Pe parcursul anului 2016 s-a început execuţia lucrărilor la următorul obiectiv de
investiţii:
Proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL “AL.
VASILIU TĂTĂRUŞI”- SAT TĂTĂRUŞI, COMUNA TĂTĂRUŞI, JUDEŢUL IAŞI” – CNI SA
Proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PODUL SATULUI DIN SATUL TĂTĂRUȘI.
COMUNA TĂTĂRUȘI, JUDEȚUL IAȘI„ – PND

În prezent avem depuse si aprobate următoarele obiective de investiţii:
 Consolidare, extindere și modernizare Corp A și Corp B la Școala Uda din sat
Uda, comuna Tătăruși, județul Iași
 „Înființare (inclusiv dotarea) centrului educațional-social de tip after-school
din comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi”, înregistrat sub nr. 8835 din 23.11.2015,
sursa de finanţare FEADR, Sub-Măsura 7.2–Investiții în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, conform Contract de
finanțare nr. C0720EN00031512400555/10.03.2017 încheiat cu Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) – România, Centrul Regional
pentru Finanțarea Investițiilor Rurarale 1 Nord Est Iași

 Realizarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 Asociația Grupului de Acțiune Locală “CODRII PAȘCANILOR”
ALTE ACTIVITĂŢI:
- s-a asigurat transportul eleviilor la şcoală;
- s-a întreţinut acostamentele dintre drumurilor judeţene şi comunale.
-Lucrări de refacere a drumurilor calamitate natural produse de inundații în anul 2016
din comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi
-Servicii de deszăpezire a drumurilor comunale, în sezonul de iarnă 2016-2017, din
comuna Tătăruși, județul Iași
-Modernizare iluminat public stradal și amplasarea de lămpi cu leduri în comuna
Tătăruşi, judeţul Iaşi
-Înlocuire corpuri de iluminat public încomunei Tătăruşi, judeţul Iaşi
-Montare iluminat ornamental în comuna Tătăruși, județul Iași
-Lucrări de întreţinere prin pietruire a drumurilor comunale şi săteşti în comuna
Tătăruşi, judeţul Iaşi
-Modernizare Muzeul Satului din satul Tătăruși, comuna Tătăruși, judeţul Iaşi
-Achiziție produse pentru parc de joacă destinat copiilor de la Grădinița Tătăruşi,
judeţul Iaşi
-Amenajare cimitir Vâlcica și Iorcani din comuna Tătăruși, județul Iași
Prin acest raport, am prezentat activitatea desfășurată de Consiliul Local Tatarusi,
aparatul de specialitate al Primarului , precum și proiectele derulate și pe care dorim să
le derulăm în continuare. Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și
responsabile, dovedind că avem o administrație publică locală eficientă și care lucrează
în folosul cetățeanului.
În final trebuie spus că toate aceste realizări pe care le-am prezentat, dar și altele
omise, au fost posibile datorită bunei colaborări pe care am avut-o cu membrii
Consiliului Local, cu angajații Primăriei, cu conducerea școlii, dar și cu ceilalți factori
de decizie din comunitatea noastră, și nu în ultimul rând cu sprijinul cetățenilor
comunei noastr si sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că
avem o administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul
cetățeanului,fapt pentru care vă mulțumesc tuturor și urez continuarea pe aceiași linie
și cu rezultate mai bune în anul următor.
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