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RAPORT
Cu privire la modul in care primarul comunei Odaile a acţionat pentru ducerea la
îndeplinire a atribuţiilor ce-i revin in baza prevederilor Legii 215/2001, precum şi a
hotărârilor Consiliului local adoptate in anul 2012.
După cum cunoaşteţi potrivit prevederilor art. 68, litera ,,d`` din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată primarul are obligaţia sa prezinte
anual sau ori de câte ori situaţia o impune, un raport de activitate in faţa consiliului
local.
Raportul marchează si un început de an nou pe care cu toţii ni-l dorim mai bogat
in realizări, un an in care aspiraţiile noastre care sunt de fapt aspiraţiile cetăţenilor pe
care-i reprezentam sa se înfăptuiască pentru binele comun.
Anul 2013, un an intr-o perioada de criza in statele U E si chiar la nivel mondial ,
un an in care eforturile noastre trebuie sa se conjuge cu cele ale guvernului astfel încât
sa putem marca progrese evidente in toate domeniile vieţii economico-sociale la nivel
local.
Ajunşi la ora bilanţului si in contextul celor de mai sus voi încerca sa prezint cele
mai semnificative aspecte ale activităţii desfăşurate in anul 2012, împlinirile si
neajunsurile care s-au manifestat in perioada supusa analizei.
O prima abordare o constituie modul in care primarul comunei, ca ordonator
principal de credite a asigurat in limitele legii si in conformitate cu hotărârile
consiliului local adoptate in acest sens, cheltuirea banului public dar si realizarea
conform prevederilor bugetare a veniturilor proprii.
Cunoscându-se ca bugetul reprezintă principalul instrument prin care o unitate
administrativ-teritoriala îşi poate desfăşura in bune condiţii întreaga activitate
economica si sociala, primarul sprijinit de compartimentele de specialitate din cadrul
aparatului propriu al primarului, comisia de specialitate din cadrul consiliului local si
de serviciul financiar contabil de la nivelul primăriei a vegheat permanent ca sumele de
bani repartizate pe capitole subcapitole si articole sa fie cheltuite in cel mai eficient si
judicios mod, fără a se face deturnări de fonduri sau cheltuieli inutile fiind eliminata
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orice posibila abatere de la disciplina financiara, exerciţiul bugetar pe anul 2012
încheindu-se cu bune rezultate.
Va reamintim ca in anul 2012, bugetul comunei a însumat 1.288.618 lei, din care:
307.221 lei pentru funcţionarea administraţiei publice, 304.543 lei, pentru desfăşurarea
activităţii de învăţământ, 17.103 pentru cultura , 90.492 pentru asistenta sociala,
66.128 pentru ajutorul de încălzire, 20.279 pentru dezvoltare publica, 446.761 pentru
transport si 36.091 pentru alte servicii publice generale.
Veniturile proprii planificate a se realiza in anul 2012 au fost de 553.000 lei, si au
fost realizate 284.142 lei, in procent de 51 %, procent satisfăcător daca ne raportam la
nivelul taxelor si impozitelor destul de mici stabilite la nivel local.
Sursele principale de realizare a veniturilor proprii au fost taxele si impozitele
locale aplicate conform legii persoanelor fizice si juridice, venituri nefiscale si alte
venituri. După cum se observa încasarea taxelor si impozitelor locale nu reprezintă un
succes, cauzele fiind atât de natura subiectiva , o mai mare implicare a personalului din
cadrul aparatelor de specialitate al primarului, dar si de natura obiectiva cum ar fi reaua
credinţa a unor contribuabili, fie persoane fizice si juridice care nu înţeleg sa-si onoreze
obligaţiile datorate statului in totalitate, inclusiv amenzile de diferite feluri (circulaţie,
ordine publica….), deşi suntem conştienţi de greutăţile sociale, financiare prin care
trecem. In anul 2012, au rămas nelichidate un număr de 165 poziţii de rol persoane
fizice si juridice, din care peste 75 % sunt străinaşi.
Se impune ca pentru anul 2013, factorii responsabili de la nivelul primăriei si
consiliului local sa se implice mai responsabil pentru colectarea la nivelul stabilit prin
buget a veniturilor proprii, astfel încâţ sa se reducă si poziţiile de rol nelichidate,
uzându-se in acest sens de toate masurile pe care legea le pune la dispoziţia noastră.
In anul 2012 am avut prevăzute sumele cu titlu investiţii care a fost integral
folosita la întocmirea studiilor de fezabilitate pentru obiective de infrastructura locala
drum comunal DC 84 alimentarea cu apa potabila, pentru balastări drumuri comunale
si săteşti, defrişarea a 50 ha izlaz comunal. .
Informez Consiliul Local ca la finele anului 2012 s-a adus la zero exerciţiul
bugetar.
Fondul de rulment(disponibilul bugetar) la finele anului 2012 este de 8.299 lei,
bani care vor fi folosiţi in anul următor special pentru strictul necesar funcţionarii
administraţiei.
Reamintesc ca au fost finalizate S.F. si Documentaţia de Avizare pentru
proiectele: modernizarea drumului comunal DC – 84, si aducţiunea de apa potabila
pentru satele Valea Fântânei, Lacul, Odaile. Aceste proiecte au fost introduse in
Programul H.G.577 din 1997 . Finantarea pentru acest program este momentan
oprită, drept urmare acest proiecte de investitii intenţionam sa le cuprindem în alte
programe ce se vor finanta din fonduri guvernamentale sau europene. In momentul de
fata am depus documentaţiile necesare primirii aprobării avizelor in vederea execuţiei .
Primarul a avut de dus la îndeplinire in perioada raportata si hotărâri ale
Consiliului local cu privire la administrarea domeniului public si privat al comunei,
sens in care pot afirma ca doar cu mici excepţii, grija pentru păstrarea, conservarea si
dezvoltarea domeniului public si privat al comunei a fost o constanta a activităţii
primarului si a factorilor implicaţi.
In sfera de competenta a primarului intra după cum bine ştiţi si aplicarea unor
masuri ce ţin direct sau indirect de ceea ce se poate numi activitate economica la
nivelul comunei.
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Masuri cu implicaţii in activitatea economica din agricultura privata sau
asociativa au fost cele cu privire la aplicarea Legilor fondului Funciar si cele cu privire
la acordarea de către guvern a unor plaţi compensatorii acordate prin programele
speciale ale U.E..
Referindu-mă la stadiul aplicării prevederilor Legilor Funciar pot raporta ca in
perioada anului 2012 s-a acţionat destul de timid nereuşindu-se sa se încheie procesul
de punere in posesie pentru 94 proprietari cărora nu li s-a emis titlurile de proprietate,
din care leg. 247/2005 -25 pădure (P V elaborate nu avem planuri parcelare), leg.
1/2000 –pădure 5 si 15 agricol ( nu avem plan parcelar si nu avem amplasamente
vechi), legea 18/1991 – 48 cazuri, sentinţe civile 7, din care 3 au proces verbal de
punere in posesie, sens in care s-au luat deja masuri de impulsionare a acestei
activităţi , propunându-ne ca in funcţie de modul in care vom reuşi sa avem
posibilitatea de a avea in cadrul aparatelor de specialitate fond funciar si anume
Crăciun Bebi aparat topo sa finalizam cazurile ce se afla pe rolul instanţelor de judecata
si celelalte T P , pentru ca la ora actuala datorita modificărilor procedurale pe
documente necesare punerii in posesie si eliberare T P, fondul funciar este practic
blocat.
Având in vedere ca profilul economic al comunei noastre este cel agricol
implicarea primarului, a agenţilor agricoli ai primăriei, sa să cunoască in orice moment
problemele cu care se confrunta proprietarii de terenuri si crescătorii de animale in
scopul de a le facilita eforturile de integrare in agricultura de tip european deşi trebuie
subliniat faptul ca procesul de completare a Registrelor Agricole in format scris si
electronic in anul 2012 nu a fost foarte bun cu toate ca avem doua persoane angajate ca
referenţi pe fond funciar. Este necesar ca in anul 2013 pana la data de 01.05.2013 sa
finalizam atât in format scris cat si electronic R A, deoarece conform adresei nr.15413 /
19.11.2012 se vor executa controale mixte privind gestionarea registrului agricol , altfel
spus cei in cauza nu işi vor justifica prezenta de angajaţi decât daca v-om reuşi sa avem
o baza de date impecabila atât in format pe hârtie cat si electronic pana la aceasta data,
pe care funcţionării din cadrul impozite si taxe sa efectueze toate procedurile necesare
in vederea impozitării terenurilor (tuturor bunurilor mobile si imobile ) pentru ca
U.A.T. Odăile sa-si poată asigura o parte din autofinanţare (conform tendinţelor si
îndrumărilor spre care ne îndreptăm).
Este necesar de asemeni sa explicam proprietarilor de terenuri si de animale ca
au obligaţia sa-si declare pentru a fi înscrise in registrul agricol suprafeţele de terenuri
si efectivele de animale astfel încât sa putem cunoaşte in orice moment structura
terenurilor pe categorii de folosinţa cat si structura pe specii si dinamica efectivelor de
animale, corelate cu registrul agricol si DSV Brăeşti.
In momentul de fata se constata neconcordante, intre efectivele de animale la
nivelul gospodăriilor si cele consemnate statistic in registrele agricole. Agentul agricol
trebuie sa se preocupe mai responsabil pentru eradicarea acestor practici, informând
crescătorii de animale ca au de pierdut si nu de câştigat, nedeclarând corect efectivele
de animale.
In limita competentelor sale legale primarul împreuna cu comisia de specialitate
din cadrul Consiliului local au asigurat condiţiile necesare bunei funcţionari a
instituţiilor de învăţământ, sănătate si cultura. In perioada raportata nu s-au manifestat
deficiente majore care sa impieteze asupra activităţii din aceste domenii.
La nivelul scolii Odaile s-a asigurat întregul necesar de combustibil pentru
sezonul rece, materiale pentru igienizarea sălilor de clasa si pentru menţinerea
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curăţeniei zilnice in spatiile de şcolarizare. Au fost luate masuri de asigurare a spaţiului
de şcolarizare. Trebuie urgentat construirea Scolii,a tualetei la şcoala si totodată făcute
demersuri către ISJ Buzău in vederea obţinerii fondurilor necesare finalizării
construcţiei si extindere Scoala cu clasele l – Vlll Odăile.
Intr-o alta ordine de idei primarul are obligaţia prevăzuta in Legea 215/2001, sa
asigure cu sprijinul organelor locale de politie - ordinea si liniştea publica a locuitorilor
comunei, combaterea si sancţionarea unor fapte antisociale. Consemnam faptul ca din
acest punct de vedere s-a reuşit o cat mai buna colaborare cu organele locale de politie,
fapt ce a condus la diminuarea cazurile de încălcare a ordinii si liniştei publice, dar si
cazurile de furturi si distrugeri de bunuri in dauna avutului personal si cel obştesc.
Postul de politie Odăile, la solicitarea instituţiilor interesate (conducerea
primăriei si a postului de politie) a fost dotat cu un autoturism marca DACIA in
vederea desfăşurării in condiţii optime a activităţii acestuia.
Un alt gen de fapte dar cărora nu li s-au dat suficienta atenţie ţinând sa devina un
fenomen periculos este cel cu privire la distrugerea de plantaţii antierozionale
proprietatea IELIF Buzău, plantaţii situate pe teritoriul comunei noastre si care au fost
create pentru protejarea habitatului natural in care fiecare dintre noi trăim, sens se
impune masuri de stopare a fenomenului, depistarea răufăcătorilor si sancţionarea lor.
In acest domeniu in anul 2012 am încheiat un contract cu S C ANIF S.A. , si sper ca in
anul 2013 sa se facă lucrări de prevenire si consolidare antierozionale, precum si
fondul forestier in vederea luarii in paza si marcarii acesteia.
In conformitate cu Legea 333/2003, modificata prin Legea 9/2007,si in baza
H.C.L. primarul si viceprimarul cu sprijinul nemijlocit al organului de politie au
organizat paza obşteasca.
Urmare a faptului ca nu au fost luate masuri in sensul respectării acestei obligaţii
cetăţeneşti au fost semnalate disfuncţionalităţi majore astfel încât singurul obiectiv
păzit a fost sediul primăriei unde este instalat si camera video. S-a ajuns ca paza
obşteasca sa devina ceva facultativ, practic paza prin rotaţie sa nu se mai efectueze
deloc. Pentru anul 2013 au fost luate masurile in consecinţa, in concordanta cu
prevederile Legii 9/2009, masuri ce credem noi ca va asigura intrarea in normalitate,
daca se v-a modifica legea cu privire la posibilitatea încheieri de contracte de paza
direct cu persoane sau prin societăţi specializate pentru paza, taxa care se va lua odata
cu cea pentru serviciul de salubrizare.
Un domeniu foarte important dar in aceiaşi măsură si sensibil asupra căruia mam concentrat a fost cel cu privire la protecţia sociala a cetăţenilor cu o situaţie
materiala precara care au realizat venituri lunare constante.
In anul 2012 au fost alocaţi comunei noastre suma de 30.000 lei pentru protecţie
sociala . Numărul mediu lunar al dosarelor întocmite in baza Legii 416/2001 au fost de
56, beneficiind de ajutorul minim garantat un număr de 119 persoane.
Tot ca o forma de sprijin material a fost si acordarea in baza O.U.G. nr. 5/2005,
modificata prin O.U.G.107/2006 ajutorului pentru încălzirea locuinţei cetăţenilor cu
venituri mici, suma alocata fiind de 66128 lei, beneficiarii fiind un număr de 240
familii. Aici avem neclarităţi ca urmare a nedeclarării corecte (in totalitate) a veniturilor
sub diferite forme (pensii etc.) si in urma verificărilor efectuate de către Inspecţia
sociala, sunt de recuperat sume de bani din 2011 si 2012.
In scopul cunoaşterii tot mai aprofundate a realităţilor vieţii cetăţenilor ,
greutăţile cu care se confrunta, primarul a ţinut o permanenta legătura cu cetăţenii
comunei prin organizarea unor adunări cetăţeneşti, acordarea de audiente atât la sediul
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primăriei cat si la nivelul satelor prin contactul direct cu oamenii, am avut uşa deschisa
oricărei persoane, la orice ora, nu numai la audiente.
Ca o forma de comunicare intre cetăţeni si primar a fost cea a scrisorilor si
cererilor care in anul 2012 au fost înregistrate un număr de 29 cereri si scrisori ,din care
19 au fost soluţionate pozitiv iar 10 cereri nu au putut fi soluţionate favorabil, depăşind
cadrul legal.
Problemele ridicate de cetăţeni in scrisori si audiente au avut ca obiect o mare
diversitate de probleme cum au fost: reconstituiri de terenuri, diferite litigii intre
cetăţeni, solicitări de ajutoare sociale, probleme de asistenta medicala, întreţinerea
drumurilor, alimentarea cu apa potabila ,iluminatul public si alte probleme.
Cu privire la gospodărirea comunei si îmbunătăţirea infrastructurii locale se
poate aprecia ca sub directa coordonare a primarului, viceprimarului si cu sprijinul
consilierilor locali au fost executate lucrări de interes comunitar care au vizat
îmbunătăţirea stării de viabilitate sa reţelei de drumuri, întreţinerea surselor de apa
potabila respectiv repararea si construirea unor fântâni, executarea unor reparaţii
curente la unele clădiri aparţinând domeniului public sau privat al comunei. Toate
acestea au adus un plus de confort in ansamblul condiţiilor de viata al locuitorilor
satelor noastre.
In anul 2013 ne vom îndrepta atenţia spre cea ce nu am reuşit sa realizăm in
2012, mai ales pe execuţia unor lucrări de reprofilare drumuri săteşti, drumuri pe
izlazuri , către păduri, livezi, fâneţe, drumul comunal 182 intre satele Posobeşti si
Capu Satului unde s-a muncit foarte mult in anul 2012, dar cred ca trebuie sa mărim
lăţimea drumului, pietruiri ale drumurilor ramase in lucru , Deal si Dălma, precum si
întreţinerea drumurilor săteşti, comunale. Trebuie sa recunoaştem ca in 2012 s-a reuşit
sa mobilizez resursele locale, fie ele umane sau utilaje pentru a realiza acţiuni de
interes comunitar, care au schimbat tot mai pregnant vizibil aspectul gospodăresc al
satelor noastre, drept urmare cunoaştem problemele si putem sa le rezolvam cu
promptitudine. Doresc sa le mulţumesc angajaţilor din sectorul administrativ
gospodăresc pentru modul in care au muncit in anul 2012 depunând eforturi atunci când
a fost cazul după orele de program, chiar si sâmbăta sau duminica.
Ar fi nedrept sa nu remarc insa si faptul ca întotdeauna am fost sprijinit de
viceprimar si de consilieri sau chiar cetăţeni in anumite acţiuni de buna gospodărire a
localităţii noastre.
In ansamblul dezvoltării localităţii noastre si nu numai, autorizarea unor lucrări
de construcţii, fie ca ne referim la construcţii de locuinţe si anexe gospodăreşti, fie la
lucrări de reparaţii care modifica structura sau înfăţişarea unor construcţii, etc.,se face
in baza Legii nr.50/1991 cu modificările si completările ulterioare.
Sistematizarea localităţilor rurale si urbane este reglementata prin Legea 50/1991
ale cărei prevederi nu sunt întotdeauna respectate, mulţi locuitori având tendinţa de
eludare a legi. Mă refer insa in mod deosebit la acei proprietari care au construit in anii
anteriori anexe gospodaresti cu destinaţie de locuinţe fără autorizaţie. In anul 2012 a
fost făcute Recensământul populaţiei si locuinţelor precum si Recensământul general
Agricol.
Persoana desemnata a se ocupa de aplicarea Legii 50/1991- de la nivelul
primăriei este d-l Stroe Vasile care este îndrituit sa ia masurile care se impun in
asemenea situaţii.
Stimaţi consilieri si invitaţi,
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In perioada supusa analizei au fost organizate si s-au desfăşurat un număr de 12
şedinţe ordinare de Consiliu local si 2 extraordinare. Pot afirma ca in general aceste
şedinţe au fost bine pregătite, tematica abordata a vizat o mare varietate de probleme cu
care comunitatea s-a confruntat.
Astfel pe parcursul anului 2012 Consiliul local a adoptat un număr de 31 de
hotărâri, acestea fiind iniţiate de primar, viceprimar si consilieri.
Referindu-ne la domeniile vizate prin Hotararile Consiliului local:
ξ 32 au vizat domeniul economic;
ξ 4 domeniul social si cultural;
ξ 1 domeniul sănătăţii;
ξ 15 administraţia;
ξ
3 infrastructura;
ξ
2 mediu;
ξ
7 alte domenii.
In anul 2012 primarul a emis un număr de 341 de Dispoziţii, adică 28,08
dispoziţii pe luna; 12 convocare C L şedinţe ordinare;2 convocare şedinţe ordinare
extraordinare; 5 ajutor încălzire; 40 alocaţie susţinere a familiei; 2 re încadrare
personal; 39 modificare ajutor social; 49 suspendare ajutor social; 89 reevaluare ajutor
social; 50 repunere in plata; 45 încetare ajutor social; 8 diverse.
Hotărârile Consiliului local si Dispoziţiile primarului au constituit suportul
activităţii primarului si viceprimarului, a tuturor celor implicaţi in actul administrativ
de la nivel local. Traducerea in acţiuni practice a Hotărârilor Consiliului local si a
Dispoziţiilor primarului a fost posibila graţie colaborării dintre primar si consilierii care
au reuşit sa comunice cu bune rezultate, sa dovedească solicitudine fata de doleanţele
cetăţenilor sa aibă un comportament responsabil fata de aceştia ceea ce a dus la sporirea
încrederii majorităţii cetăţenilor in administraţia locala.
Sunt conştient insa si dv. deopotrivă cred, ca mai rămân multe de făcut si ca vom reuşii
prin efortul comun, solidaritate si competenta. Îmi exprim convingerea si mulţumirea
pentru faptul ca in acest mini parlament (Consiliu Local) am avut interes cu toţii,
acţionând prin decizii ce au condus la rezultate bune la nivelul comunei Odaile.
Totodată mă declar mulţumit de sprijinul Instituţiilor Judeţene si Guvernamentale fara
de care nu am fi avut resursele financiare necesare încheierii exerciţiului financiar 2012
si am reuşit pe fondul acestor colaborări sa trecem etape importante pentru reabilitare
D C 84 si aducţiune cu apa in satele V Fântânii, Lacul si Odăile, sperând ca in anul
2013 sa continuam cele doua proiecte vitale pentru comuna Odăile.
Necesitatea finalizării lucrărilor de la Şcoala cu clasele l - Vlll Odăile, reabilitare
si construire, ramase nefinalizate ca urmare a lipsei fondurilor, a faptului ca executantul
SC Delft nu priveşte cu buna credinţă aceasta investiţie vitala a comunităţii noastre.
Atât de necesara este finalizarea lucrărilor din foarte multe considerente:
- Calitatea învăţământului se raportează si la condiţiile şcolare;
- Riscul la care sunt expuşi elevii si profesorii in eventualitatea unui
seism(ca urmare a studiului de rezistenta, efectuat la şcoala unde funcţionăm);
- Riscul la care sunt expuşi atât elevii cat si cadrele didactice folosind
tualetele fară apa curentă, fără dotări igienice(faianţa, gresie, chiuvete..etc.)
- Lucrări lăsate in paragina de aceşti executanţi ne aduc prejudicii prin
uzura naturala, morala(fenomene de îngheţ, dezgheţ ale pereţilor neacoperiţi, etc),
distrugându-se calitatea materialelor folosite, lemn, cărămidă…
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Daca executanţii lucrărilor ar fi construit cu fonduri proprii aşa cum ar fi fost
normal, conform contractului de execuţie din anul 2007, atunci la sfârşitul anului 2012
s-ar fi achitat lucrările efectuate, facturile care devin arierate. Lipsă seriozităţii duce ca
aceasta investiţie sa nu fie realizata.
Raportor,
Primar,GRAMA TACHE CRISTACHE
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