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RAPORT
privind starea economico-socială și de mediu a comunei Horodniceni
în anul 2015
In conformitate cu prevederile art.63,alin.(3),lit. a) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001 – republicata,in calitate de primar al comunei Horodniceni
îmi revine obligația de a prezenta ”Raportul privind starea economico-sociala si de
mediu a unitatii administrativ teritoriala în anul 2015.”
Acest raport privind starea economica si sociala se refera la capacitatea
efectiva a administratiei locale de a gestiona si rezolva cu responsabilitate treburile
publice si patrimoniul localitatii in interesul locuitorilor ei pe principiul autonomiei
locale.Respectind principiul transparentei decizionale voi incerca sa sintetizez
principalele aspecte ale administratiei publice locale pe parcursul anului 2015.
Intreaga activitate desfasurata de aparatul de specialitate al primarului si de
serviciile publice aflate in subordinea consiliului local a avut la baza aplicarea
hotararilor consiliului local,a dispozitiilor primarului cu respectarea obligatiilor si
atributiilor stabilite de actele normative in vigoare.
In spiritul transparentei si respectului fata de cetateni, principii care trebuie
sa guverneze administratia publica locala, redau mai jos sintetic activitatea
desfasurata in anul 2015 pe domenii de activitate.
IMPOZITE SI TAXE
Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este următoarea:
Impozite si taxe pe proprietate
- impozit pe cladiri persoane fizice : 40251 lei
- impozit,taxa cladiri pers. Juridice : 38910 lei
- impozit pe teren intravilan persoane fizice :56.960 lei
- impozit,taxa pe teren pers. Juridice :2090 lei
- impozit pe teren extravilan persoane:137.785 lei
Total încasări din impozitul pe clădiri și teren :279.115 lei
Taxe pe utilizarea bunurilor
- impozitul pe mijloace de transport persoane fizice : 61802lei
-impozitul mijl. de transport pers. juridice :18702 lei
Venituri din proprietate
- venituri din concesiuni /închirieri bunuri din domeniul/privat: 71025 lei
Venituri din amenzi : 42069 lei
Venituri din taxe judiciare de timbru : 5368 lei

Venituri din extrajudiciare de timbru: 2891 lei
Venituri din taxa de salubrizare :57319 lei
Total procent de încasare a impozitelor si taxelor locale :91 % .
Cheltuieli salarizare -2.572.881 lei din care :
- cheltuieli cu personalul din administrația publică : 479850 lei
- cheltuieli cu personalul din invatamant :1615816 lei
- cheltuieli cu personalul din sanatate: 23334 lei
- cheltuieli cu personalul de la cultura,recreere si religie : 23852 lei
- cheltuieli cu personalul din asistenta sociala :430029 lei
Cheltuieli bunuri și servicii:


142.712 Lei consum energie electrica (iluminatul public) inclusiv materiale si
manopera lucrari de intretinere a rețelei de iluminat public ;

 136.671 lei pentru serviciul de salubrizare (colectarea și transportul
deșeurilor);
 186.382 lei pentru bunuri , materiale necesare întreținerii drumurilor
comunale,pentru serviciul de deszăpezire ,
Prin intermediul serviciului de salubrizare prestat de către SC MITROFAN SRL toti
locuitorii comunei , persoane fizice cat si persoane juridice sunt beneficiarii sistemului
de colectare al deseurilor la un pret unanim acceptat de 35 lei /an persoane fizice și
350 lei persoane juridice ,tarif menținut și pentru anul 2015 .
STAREA CIVILĂ
In anul 2015 au fost înregistrate :
acte deces - 49 decese înregistrate din care unul transcris ;
acte naștere –8 transcrieri ale actelor de naștere din străinătate ;
acte casatorie – 10 căsătorii înregistrate din care 2 transcrieri ;
S-au eliberat 27 de certificate de naștere din care 8 certificate transcrise și 19
duplicate , 17 certificate de căsătorie din care 7 duplicate și 60 certificate de deces
din care 10 duplicate.
În urma controalelor efectuate pe acesta linie de organele îndreptățite nu au fost
semnalate deficiențe.
REGISTRUL AGRICOL- AGRICULTURĂ
În Registrul de evidență a contractelor de arendă întocmit de către secretarul
comunei au fost înregistrate în anul 2015 un număr de 150 contracte de arendă
pentru o suprafață de aproximativ 100 ha .
În Registrul ofertelor de vânzare pentru terenurile din extravilan conform Legii
17/2014 privind vânzarea terenurilor din extravilan au fost înregistrate pe parcursul
anului 2015 un număr de 87 de oferte de vânzare .
Anul trecut au fost eliberate un numar de aproximativ 2050 adeverinte care au avut
la baza inregistrarile din Registrul agricol.
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Au fost eliberate un număr de 113 atestate de producător și 115 carnete de
comercializare.
URBANISM
În anul 2015 au fost eliberate
un număr de 24 autorizatii de construire , 4
autorizații de desfiintare , 9 autorizaţii pentru branşament electric și 44 de certificate
de urbanism.În anul 2015 a fost eliberată 1(una ) autorizație de foraj pentru
beneficiar SNGN Romgaz Mediaș pentru lucrarea de la Sonda 1 Pocoleni Nord în
extravilanul comunei Horodniceni .
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ
S-a asigurat acordarea prestațiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat
acordarea lor și care s-au încadrat în prevederile legale.
Compartimentul s-a ocupat și de protecția copiilor cu probleme si a familiilor
acestora , de prevenirea abandonului familial , a abandonului scolar . Au fost
elaborate planurile de servicii si s-a asigurat protectia persoanelor cu dizabilitati .
S-a răspuns în timp util la solicitarile judecatoriei, a organelor de politie ,fiind
intocmite la cerere anchete sociale .Au fost indeplinite urmatoarele prestatii si
servicii:
- beneficiari ajutor social :158 persoane ;
- alocatii de stat – 39 de beneficiari ;
- alocatii pentru susţinerea familiei: 225 beneficiari
- indemnizatii creştere copil- 12 beneficiari
- subventii incalzire –350 beneficiari
- anchete sociale total : 510
- au beneficiat de consiliere primara in vederea obtinerii prestatiilor si a drepturilor
conferite de lege,aproximativ 50 persoane ;
- consiliere primara si monitorizare in cazurile in care au fost implicati minori – 20 de
cazuri
- planuri de servicii ptr. prevenirea abandonului familial -10
- 1 colaborare cu diverse asociatii si fundatii ;
SĂNĂTATE
Număr de asistenți medicali comunitari : 1
Nr.populație catagrafiată:3460
Serviciile medicale sunt asigurate de 1 medic de familie în locațiile amenajate de
Consiliul Local Horodniceni , respectiv dispensarul uman Horodniceni ,dispensarul
din satele Rotopănești și Botești . În acest sens unul dintre obiectivele propuse
pentru perioada următoare este reabilitarea și dotarea dispensarului din Horodniceni
în vederea asigurării condițiilor optime pentru prestarea serviciilor medicale și
identificarea a noi surse de finanțare pentru amenajarea unui dispensar medical în

satul Mihăiești .În anul 2015 , punctul sanitar din satul Rotopănești a fost dotat cu
centrală pe lemne pentru încălzirea spațiului astfel încât să devină funcțional și în
sezonul rece .

RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
Au fost convocate un număr de 13 ședințe ale Consiliului local Horodniceni cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Anunturile privind desfasurarea sedintelor au fost aduse la cunostinta publicului
prin afisaj la sediul Primariei Horodniceni.
Au fost adoptate un număr de 47 hotărâri .Toate proiectele de hotarare au avut
ca initiator primarul comunei Horodniceni .
Prezența consilierilor la sedinte a fost buna, o relaţie bazată pe colaborare în
folosul comunităţii , apărând interesele comunei şi ale locuitorilor ,deziderat ce îl
exprim pentru anul 2016 .
RELATIA CU CETATENII SI TRANSPARENTA DECIZIONALA.
În anul 2015 au fost primite spre solutionare un număr de aproximativ 350
petiții/cereri din partea cetatenilor , in afara solicitarilor de adeverinte. Cetatenii s-au
adresat Primariei fie reclamand anumite aspecte ( ordinea si linistea publica,
clarificarea situatiei juridice a unor bunuri) fie solicitand sprijin in rezolvarea unor
probleme personale ( ajutor bănesc.) La toate solicitarile s-a dat raspuns in termen
legal , neexistand reclamatii. Totalul documentelor inregistrate in Registrul de
corespondenta intrare – iesire , atat de la persoane fizice cat si de la persoane
juridice in anul a fost de 4960 .
Au fost emise un numar de 367 dispozitii ale Primarului, marea majoritate cu
caracter individual ( stabiliri si aprobari de ajutoare sociale, alocatii, reincadrari
s.a).Din totalul de 367 dispoziții , 17 au fost cu caracter normativ.
Referitor la audiente , putem afirma ca acestea s-au desfasurat permanent ,
cetatenii fiind obisnuiti sa intre in audienta la Primar cat si la secretarul comunei fara
un program prestabilit.
INVESTIȚII
/PROIECTE DIN FONDURI PROPRII ȘI DIN FONDURI
NERAMBURSABILE :
Pentru infrastructura de învățământ , în anul 2015 am continuat lucrările de
Reabilitare a Școlii cu cl. I-VIII Horodniceni ,la momentul actual stadiul lucrărilor în
procente fiind de 66 % .După numeroase solicitări și demersuri către Consiliul
Județean și către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice , în luna
mai 2015 am fost incluși în Programul Național de Dezvoltare Locală pentru investiția
”Reabilitare Școală cu cl.I-VIII Horodniceni , corp A și B ” pentru care s-a semnat
contractul de finanțare nr. 9892/25.05.2015 și actele adiționale nr.1 din 27.08.2015 și
nr.2 din 03.11.2015 pentru suma de 608.168 lei din care în luna noiembrie am primit
suma de 100.000 lei , urmând ca funcție de lucrările efectuate pe parcursul anului
2016 să primim restul de finanțare.
Tot la capitolul învățământ în anul 2015 au fost executate lucrări de modernizare
la Școala Brădățel Deal
(amenajare săli de clasă,schimbare învelitoare ) ,
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amenajare teren de sport , împrejmuire la Școala Brădățel Vale .Au fost inițiate
lucrări de reabilitare a Școlii de la Mihăiești (școala veche) , lucrări care vor continua
și vor fi finalizate în anul 2016 .
La capitolul cultură , în anul 2015 s-a finalizat investiția de ”Reabilitare a Căminului
Cultural Botești ” , unde în aprilie 2015 la sfințirea localului a avut loc și evenimentul
de lansare carte a prof. Petrea Gâscă ,”Monografia Satului Botești ” , concertul de
corn .
La fel ca și în anii precedenți , preocuparea permanentă a fost întreținerea
corespunzătoare a drumurilor comunale, a semnalizării rutiere . Drumurile comunale
au fost balastate constant ,s-au reabilitat podețe ce necesitau reparații pentru a
menține starea de viabilitate a drumurilor .Aici menționez investiția de ”Reabilitare a
podului din satul Mihăiești,zona Prodana , lângă locuința numitului Tanasă Ion ” .Au
fost reabilitate stațiile de autobuz din satele Botești , Brădățel și a fost amenajată o
stație pentru transportul local în satul Horodniceni .
La capitolul infrastructură rutieră ,o investiție importantă susținută din bugetul local
a fost ”Reabilitarea DC 93 E , Hara ” , lucrare executată de către SC Damiprod
SRL.Lucrarea se află în perioada de garanție ,iar în primăvara acestui an , după
trecerea sezonului rece se va interveni pentru reparații ale porțiunilor afectate .
Iluminatul public a fost întreținut corespunzător pe tot parcursul anului , prin
înlocuirea permanentă a corpurilor de iluminat defecte . Pentru modernizarea
sistemului de iluminat public în luna octombrie am achiziționat 100 de lămpi cu LED
ce au fost montate pe arterele principale ale localităților , pe traseul DJ 209 A.
La capitolul salubrizare , prin programul ”Sistemul de Management Integrat al
Deșeurilor ” am primit europubele ce vor fi amplasate pe platformele amenajate în
anul 2015 .
În anul 2015 am finalizat actualizarea Planului Urbanistic General al comunei
Horodniceni , o documentație complexă ce a necesitat parcurgerea unor etape la
anumite intervale de timp precum și costuri ridicate . Valoarea totală a contractului
pentru realizarea PUG-ului și a Regulamentului Local de Urbanism a fost de 156.240
lei .
Apreciind faptul că sediul primăriei , reprezintă ”cartea de vizită ” a comunei , am
considerat oportun să modernizăm sediul instituției , care necesita intervenții pentru
a stopa degradarea și pentru o mai bună compartimentare . În luna decembrie, au
fost executate lucrările de schimbare a învelitorii ,prima necesitate urgentă ,iar în
momentul de față se derulează lucrările interioare.
Investiții din fonduri nerambursabile :
La capitolul fonduri europene , în anul 2015 după eforturi suținute am obținut
finanțare pentru proiectul “ Construire drumuri de exploatatie agricola in comuna
Horodniceni, județul Suceava ”,măsura 125 a) 14,2 km de drumuri agricole pentru
care în luna noiembrie am semnat contracul de finanțare in valoare totala de 995.821
euro .În luna decembrie s-a obținut avansul în sumă de 1.742.009,00 lei, pentru
plata studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic . În momentul de față proiectul se

află în derulare în procedura de licitație ,urmând ca în luna februarie să atribuim
contractul de lucrări și imediat ce condițiile meteo permit să emitem ordinul de
începere a lucrărilor.
În sesiunea de proiecte din octombrie-decembrie 2015 , prima sesiune din noul
PNDR 2014-2020 am depus cereri de finanțare pentru următoarele proiecte :
-„Înființare infrastructură de apă și apă uzată ,în comuna Horodniceni,județul
Suceava . ” , măsura 7.2 , proiect în valoare de 3.205.079 euro
-„Modernizare , renovare și dotare Cămin Cultural ,sat Horodniceni,comuna
Horodniceni,județul Suceava ,măsura 7.6 , proiect în valoare de 326.202 euro
-„Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Horodniceni,comuna
Horodniceni ,județul Suceava ”, măsura 7.2 , 164.523 euro
În prima sesiune din anul 2016 vom depune cererea de finanțare pentru proiectul
”Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comunele Horodniceni
și Cornu Luncii , județul Suceava ”, pentru asfaltarea a 6,5 km de drumuri
comunale , proiect inițiat în cooperare cu comuna Cornu Luncii prin Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Horodniceni-Cornu Luncii .
În colaborare cu Consiliul Județean Suceava se derulează proiectul
”Implementarea de solutii e-guvernare la nivelul a 15 uat-uri din judetul Suceava”care
este depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” 2007-2013.În cadrul proiectului am primit echipamente IT ce vor permite
funcționarea unui ”Sistem Informatic Integrat Management” ce cuprinde aplicații
pentru Registrul Agricol ,Taxe și impozite , Managementul documentelor , Resurse
umane .În colaborare cu Ministerul Societății Informaționale ,se derulează proiectul
RO-NET pentru crearea infrastructurii de internet prin fibră optică în satul Mihăiești .
Îmi exprim încrederea ca și în anul 2016, deși este un an electoral ,independent de
opțiunile politice și competiția ce va avea loc, să dovedim aceeași implicare și
colaborare constructivă cu Consiliul Local pentru identificarea celor mai bune soluții
în continuarea investițiilor în derulare cât și pentru demararea unor noi investiții
prioritare pentru comuna Horodniceni .
În spiritul bunei cooperări ,a transparenței decizionale și a unei relații optime cu
cetățenii comunei Horodniceni aștept din partea consilierilor locali,a personalului din
cadrul aparatului de specialitate și a locuitorilor propuneri , sesizarea deficiențelor
specifice din teritoriu și permanentă colaborare în vederea identificării soluțiilor
optime pentru crearea unui climat de ordine , siguranță ,corectitudine , bunăstare și
încredere în ideea că prin valorificarea rațională a resurselor comunei și prin efort
susținut ,în următorii ani localitatea noastră va cunoaște progresul spre care tindem.
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