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RAPORT
Cu privire la modul in care primarul comunei Odaile a actionat pentru ducerea la
indeplinire a atributiilor ce-i revin in baza prevederilor Legii 215/2001, precum si a
hotararilor Consiliului local adoptate in anul 2006.

Potrivit prevederilor art. 68, litera d din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, primarul are obligatia sa prezinte anual sau ori de cate ori
situatia o cere, un raport de activitate in fata consiliului local.
Pentru inceput consider ca este necesar sa subliniez ca sedinta consiliului local de
astazi are o semnificatie aparte deoarece marcheaza sfarsitul unui an care a insemnat
asa dupa cum vom vedea in raportul de activitate, un an atat cu realizari cat si cu
neampliniri datorate unor cauze de natura de cele mai multe ori obiectiva.
De asemeni raportul marcheaza si un inceput de an nou pe care cu totii ni-l dorim
mai bogat in realizari, un an in care aspiratiile noastre care sunt de fapt aspiratiile
cetatenilor pe care-i reprezentam sa se infaptuiasca pentru binele tuturor.
Anul 2007 va fi un an al sperantelor, un an in care eforturile noastre trebuie sa se
conjuge cu cele ale guvernului astfel incat sa putem marca progrese evidente in toate
domeniile vietii economico-sociale la nivel local.
Ajunsi la ora bilantului si in contextul celor de mai sus voi incerca sa prezint cele
mai semnificative aspecte ale activitatii desfasurate in anul 2005, implinirile si
neajunsurile care s-au manifestat in perioada raportata.
O prima abordare o constituie modul in care primarul comunei, ca ordonator
principal de credite a asigurat in limitele legii si in conformitate cu hotararile
consiliului local adoptate in acest sens, cheltuirea banului public dar si realizarea
conform prevederilor bugetare a veniturilor proprii.
Cunoscandu-se ca bugetul reprezinta principalul instrument prin care o unitate
administrativ-teritoriala isi poate desfasura in bune conditii intreaga activitate
economica si sociala, primarul sprijinit de comisia de specialitate din cadrul consiliului
local si de serviciul financiar contabil de la nivelul primariei a vegheat permanent ca
sumele de bani repartizate pe capitole subcapitole si articole sa fie cheltuite in cel mai
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eficient si judicios mod fara a se face deturnari de fonduri sau cheltuieli inutile fiind
eliminata orice posibila abatere de la disciplina financiara, exercitiul bugetar pe anul
2006 incheindu-se cu bune rezultate.
Va reamintim ca in anul 2005, bugetul comunei a insumat 879.000RON, din care
235.000 RON pentru functionarea administratiei publice, 272.800 RON, pentru
desfasurarea activitatii de invatamant,151200 RON, pentru protectie sociala insemnand
beneficiarii Legii 416/2001 cat si indemnizatiile persoanelor cu handicap, iar diferenta
de 70.000 RON au reprezentat cheltuieli de servicii, dezvoltare publica si cultura si
80.000 pentru transporturi.
Veniturile proprii planificate a se realiza in anul 2006 au fost de 22500 RON, si
au fost realizate 21.098RON, in procent de 95%, procent nesatisfacator daca ne
raportam la nivelul taxelor si impozitelor destul de mici stabilite la nivel local. Sursele
de realizare a veniturilor proprii au fost taxele si impozitele locale aplicate conform
legii persoanelor fizice si juridice, venituri nefiscale si alte venituri. Dupa cum se
observa nu am reusit la nivelul posibilitatilor reale incasarea taxelor si impozitelor
locale si alte venituri, intampinandu-se mari greutati din partea unor contribuabili
persane fizice si juridice care nu inteleg sa-si onoreze obligatiile datorate statului. In
anul 2005 au ramas nelichidate un numar de 85 pozitii de rol persoane fizice si un
numar de 2 pozitii rol persoane juridice.
Se impune ca pentru anul 2007, factorii responsabili de la nivelul primariei si
consiliului local sa se implice mai responsabil pentru colectarea la nivelul stabilit prin
buget a veniturilor proprii, astfel incat sa se reduca drastic pozitiile de rol nelichidate,
uzandu-se in acest sens de toate masurile pe care legea le pune la dispozitia noastra.
In anul 2006 nu am avut prevazute investitii prin buget insa in urma demersurilor
facute ca urmare a calamitatilor naturale a fost alocata comunei Odaile pentru refacerea
drumurilor comunale partial calamitate suma de 35.000 RON, bani care au fost
gestionati direct de catre Consiliul local.
Informez Consiliul Local ca la finele anului 2006 s-a adus la zero exercitiul
bugetar, nefiind sume necheltuite. Fondul de rulment la finele anului 2006 este de
33450 RON.
Tinandu-se cont de greutatile intampinate in anul 2006 alocatiile bugetare pe anul
2007, adica bugetul comunei este proiectat cu 10% mai mare fata de 2006 ceea ce ne
permite satisfacerea intr-o masura mai mare a nevoilor de dezvoltare a localitatii
noastre.
In anul 2007 avem in vedere continuarea eforturilor noastre pentru obtinerea de
fonduri din surse externe care sa ne permita completarea unor programe de
imbunatatire a infrastructurii locale avand in vedere fondurile post-aderare alocate
Romaniei.
Aceste programe vor viza alimentarea cu apa a satelor Odaile, Lacu si Valea
Fantanii, precum si reabilitari de drumuri in satele Capu Satului, Posobesti, Valea
Stefanului si Corneanu.
Primarul a avut de dus la indeplinire in perioada raportata si hotarari ale
Consiliului local cu privire la administrarea domeniului public si privat al comunei,
sens in care pot afirma ca doar cu mici exceptii, grija pentru pastrarea, conservarea si
dezvoltarea domeniului public si privat al comunei a fost o constanta a activitatii
primarului si a factorilor implicati.
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In sfera de competenta a primarului intra dupa cum bine stiti si aplicarea unor
masuri ce tin direct sau indirect de ceea ce se poate numi activitate economica la
nivelul comunei.
Masuri cu implicatii in activitatea economica din agricultura au fost cele cu
privire la aplicarea Legilor fondului Funciar si cele cu privire la acordarea de catre
guvern a unor subventii pentru agricultori.
Referindu-ma la stadiul aplicarii prevederilor Legilor Funciar pot raporta ca in
perioada anului 2005 s-a actionat mai responsabil dar nu la nivelul cerintelor, procentul
de eliberare a titlurilor de proprietate fiind de 94%, situandu-ne cu 5 procente sub
media pe judet, sens in care au fost luate masuri de impulsionare a acestei activitati,
astfel incat pana la finele lunii iulie a anului 2006 sa fie incheiata punerea in posesie a
tururor proprietarilor de terenuri agricole sau paduri conform Legilor Fondului Funciar.
Avand in vedere ca profilul economic al comunei noastre este cel agricol
implicarea primarului, specialistului de la camera agricola, a agentului agricol al
primariei, sa se manifeste mai pregnant astfel incat sa se cunoasca in orice moment
problemele cu care se confrunta proprietarii de terenuri si crescatorii de animale pentru
ca eficienta in agricultura sa creasca simtitor mai ales in conditiile in care Romania va
adera la UE incepand cu 01.01.2007.
Este necesar deasemeni sa explicam proprietarilor de terenuri si de animale ca au
obligatia sa-si declare pentru a fi inscrise in registrul agricol suprafetele de terenuri si
efectivele de animale astfel incat sa putem cunoaste in orice moment structura
terenurilor pe categorii de folosinta cat si structura pe specii si dinamica efectivelor de
animale. In momentul de fata se constata neconcordante mari intre efectivele obtinute
de proprietari si cele consemnate in statistici-registrele agricole ale comunei.
In limita competentelor sale legale primarul impreuna cu comisia de specialitate
din cadrul Consiliului local au asigurat conditiile necesare bunei functionari a
institutiilor de invatamant, sanatate si cultura. In perioada raportata nu s-au manifestat
deficiente majore care sa impieteze asupra activitatii din aceste domenii. La nivelul
scolii Odaile s-a asigurat intregul necesar de combustibil pentru sezonul rece, materiale
pentru igienizarea salilor de clasa si pentru mentinerea curateniei zilnice in spatiile de
scolarizare.Au fost achizitionate materiale si mijloace de invatamant necesare, inclusiv
mobilier scolar nou.
Intr-o alta ordine de idei primarul are obligatia prevazuta in Legea 215/2001, sa
asigure cu sprijinul organelor locale de politie ordinea si linistea publica a locuitorilor
comunei, combaterea si sanctionarea unor fapte antisociale. Trebuie sa consemnam
faptul ca din acest punct de vedere nu s-a reusit o cat mai buna colaborare astfel ca in
perioada raportata s-au diminuat cazurile de tulburare a linistei publice, dar si cazurile
de furturi si distrugeri de bunuri in dauna avutului personal si cel obstesc,.
Un alt gen de fapte sunt cele care se refera la amploarea pe care a luat-o
distrugerile din plantatiile antierozionale proprietatea IELIF Buzau, plantatii care au
fost create pentru protejarea habitatului natural in care traim. In acest sens se impune
depistarea raufacatorilor si sanctionarea lor.
In conformitate cu Legea 333/2003, Consiliul local a adoptat Hotararea cu privire
la organizarea pazei bunurilor si obiectivelor apartinand persoanelor fizice, persoanelor
juridice sau domeniului public – in intelesul mai clar fiind vorba de paza obsteasca.
Urmare a faptului ca nu s-a urmarit in suficienta masura atat de catre primar cat si de
catre politia locala modul in care se respecta aceasta obligatie cetateneasca au fost
semnalate multe disfunctionalitati, in multe cazuri obligatia efectuarii pazei obstesti
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devenind o problema facultativa. Pentru 2006 au fost luate masuri care sa asigure
intrarea in normalitate prin prevenirea sau sanctionarea dupa caz a celor vinovati.
In domeniul protectiei sociale, s-a actionat cu responsabilitate in sensul de a se
acorda anumite venituri banesti in limitele si conditiile prevazute de lege numai acelor
persoane care constituie intr-adevar cazuri sociale.
In anul 2006 au fost alocati peste 151200 RON din care 95.800 pentru
beneficiarii Legii 416/2001, 53.000 pentru asistenti sociali si sub forma unor ajutoare
de urgenta in conditiile legii. Numarul mediu lunar al dosarelor intocmite in baza Legii
416/2001a fost de 65 dosare de ajutor social beneficiind un numar de 211 cetateni.
Pentru o aplicare cu si mai bune rezultate a Legii 416/2001 se impune o analiza mai
exigenta in concordanta cu legea, astfel ca de protectie sociala sa beneficieze numai
cetatenii care constituie intr-adevar cazuri sociale. In scopul cunoasterii tot mai
aprofundate a realitatilor vietii cetatenilor , greutatile cu care se confrunta, primarul a
tinut o permanenta legatura cu cetatenii comunei prin organizarea unor adunari
cetatenesti, acordarea de audiente atat la sediul primariei cat si la nivelul satelor prin
contactul direct cu oamenii. Am primit la primarie un numar de 97 cereri scrise din care
au fost solutionate favorabil 72 restul de 25 cereri fiind rezolvate negativ, solicitarile
depasind cadrul legal. Numarul audientelor acordate de primar si celalalt personal
indrituit prin lege a fost de 238, din care nu au putut fi solutionate 62 cazuri deoarece
depaseau cadrul legal.
Problemele ridicate de cetateni in scrisori si audiente au avut ca obiect o mare
diversitate de probleme cum au fost: reconstituiri de terenuri, diferite litigii intre
cetateni, solicitari de ajutoare sociale, probleme de asistenta medicala, aprovizionarea
comunei cu marfuri diverse prin reteaua comerciala existenta, intretinerea drumurilor,
alimentarea cu apa potabila si alte probleme.
Un obiectiv foarte important asupra caruia ne-am concentrat atentia a fost cel cu
privire la actiunile de gospodarire si imbunatatire a infrastructurii rurale.
Cu participarea angajatilor in baza Legii 76/2002 cat si a beneficiarilor Legii
416/2001, sub directa coordonare a primarului, a viceprimarului si cu sprijinul
consilierilor au fost executate lucrari de interes comunitar care au vizat reteaua de
drumuri, alimentarea cu apa potabila, respectiv repararea si construirea unor fantani,
lucrari la constructii si altele care au adus un plus de confort in ansamblul conditiilor
de viata ale cetatenilor.
Desigur ca mai sunt multe de facut in acest domeniu si imi pot reprosa ca nu am
reusit sa mobilizez toate resursele locale, naturale si umane pentru a realiza mai multe
actiuni de interes comunitar.
In domeniul aplicarii prevederilor Legii 50/1991, cu privirre la sistematizarea
localitatilor urbane si rurale, a autorizarilor unor lucrari in constructii , precizez ca nu
am avut cazuri de eliberari de autorizatii de constructii in afara perimetrului construibil
stabilit prin P.U.G., se constata insa executia unor lucrari de constructii neautorizate,
cel mai frecvente fiind lucrarile de extindere a locuintelor si anexelor gospodaresti.
Voi milita pentru ca in anul 2007 sa se intre in legalitate si sa fie stopate
tendintele unor cetateni de a construi fara autorizatie.
Stimati consilieri si invitati
In anul 2006 primarul a participat la toate cele 12 sedinte ordinare ale Consiliului
local. In 2006 au fost emise un numar de 29 de Hotarari ale Consiliului Local si un
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numar de 77 dispozitii ale primarului adica in medie 2,4 Hotarari pe luna si un numar
de 6,4dispozitii ale primarului lunar.
Toate acestea au constituit suportul activitatii noastre, a tuturor, dar mai ales a
primarului care a trebuit sa actioneze pentru ducerea la indeplinire a prevederilor acelor
hotarari care au vizat o mare diversitate de probleme necesare bunei administrari a
comunei, respectarii legislatiei in toate domeniile la nivel administrativ.
Pentru traducerea in actiuni practice a prevederilor hotararilor Consiliului local si
a dispozitiilor primarului se poate aprecia ca in mai toate cazurile primarul si consilierii
au reusit sa comunice si sa colaboreze cu bune rezultate, sa dovedeasca solicitudine fata
de doleantele cetatenilor si sa aiba un comportament civilizat si responsabil fata de
acestia ceea ce a dus la sporirea increderii majoritatii cetatenilor in administratia
locala.
In ceea ce priveste organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului Local putem
afirma ca in general acestea au fost bine pregatite , subiectele abordate in cadrul
sedintelor au vizat probleme concrete cu care comuna s-a confruntat. Nu trebuie sa
uitam si unele disfunctionalitati in organizarea si pregatirea sedintelor de Consiliu cum
au fost: prezentarea unor analize superficiale, lipsite de consistenta, inactivitatea
comisiilor de specialitate, abateri de la datele convocarii sedintelor si altele asemenea.
Sunt constient si dv. deopotriva cred, ca ramane loc si de mai bine in toate
domeniile noastre de activitate, ca sarcinile majore ce ne revin tuturor in perspectiva
integrarii Romaniei la U.E. reclama o mai mare raspundere din partea noastra, o
continua perfectionare a pregatirii noastre.
Anul 2007 este primul an dupa aderare la UE,este inceputul unui proces lung in
care si noi alaturi de toti romanii avem de indeplinit sarcini majore,integrarea in UE
impune
eforturi
comune
deosebite
in
toate
domeniile
vietii
noastre;agricultura,comert,infrastructura,nivel de trai,etc,etc.
Administratia trebuie sa raspunda tuturor acestor provocari si-mi exprim
convingerea ca impreuna vom reusi.

29.12.2006
Raportor,
Primar,
VLADIMIR BADESCU
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