Raport de activitate a APL .
Dezvoltarea socio-economică a satului Grozeşti în anul
2016

A devenit firesc pentru autoritatea publică locală Grozeşti, în contextul preocupării pentru o
reală deschidere şi transparenţă a instituţiei, întocmirea raportului de activitate pentru anul ce sa scurs, pentru a identifica reuşitele şi a evidenţia eşecurile.
Acest raport are drept scop oferirea celor interesaţi a unei imagini generale asupra modului şi
eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale, a actiunilor intreprinse pentru realizarea
strategiilor, a modului de îndeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate,
manifestîndu-mi înca o data deschiderea şi transparenţa faţă de cetăţean. Încercam să
îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre, avînd în vedere
Misiunea satului Grozeşti- soluţionarea problemelor locale consolidînd capacităţile şi potenţialul
local, creînd condiţii socio-economice durabile , oferind servicii publice de înaltă calitate ,creînd
condiţii pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,dezvoltînd parteneriate externe şi
interne,
Viziunea satului Grozeşti –sat prosper,socio-economic dezvoltat,cu o infrastructură
performantă, mediu ambiant favorabil şi oameni asiguraţi cu un trai decent, care valorifică
beneficiile aşezării geografice favorabile.
Actiunile care au fost intreprinse in anul 2016 au vizat toate sectoarele de activitate din
sfera administraţiei locale, respectiv investiţii de interes local, asistenta sociala, educatie,
cultura, tineret, sport, ordine publica, situatii de urgenta, protectia şi refacerea mediului,
infrastructură, evidenta populatiei şi alte activităţi de administraţie social-comunitară.
S-a încercat şi reuşit mediatizarea tuturor acţiunilor iniţiate sau găzduite de
primarie, prin publicarea de informaţii pe site-ul oficial www.grozesti.primarie.md , anunturi
afişate pe panouri informative şi comunicate prin mijloace mass-media (ziarul local
„Deşteptarea”, „Expresul”, posturi de televiziune naţionale: Moldova 1 prin emisiunea Pur şi
simplu, canale de ştiri Publika, Prime, jurnal TV, pentru mediatizarea proiectelor implimentate).
Pentru menţinerea unui contact permanent cu cetătenii s-a păstrat eficientizarea activităţii
biroului de relatii cu publicul care funcţionează lunea şi vinerea ca un centru de informare al
cetăţenilor, prin intermediul căruia se exercită transparenţa în administraţie, prin oferirea de
informaţii pertinente solicitanţilor, oferirea de formulare, gestionîndu-se categoriile principale
de probleme, care ulterior sunt analizate în vederea emiterii celor mai bune decizii.
În anul 2016 s-au înregistrat un numar de 95 documente intrate şi 122 documente ieşite.
O pondere mare avand solicitarile de eliberare adeverinte si certificate. Cereri ale
cetăţenilor examinate şi soluţionate în număr de 66.
O atributie importanta a intregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea proiectelor
de
acte normative adoptate sau emise de autoritatile locale, precum si sustinerea
materialelor in plenul sedintelor de consiliu local.
În intervalul analizat am convocat un numar de 7 sedinte ale consiliului local, s-au
initiat un numar de 54 proiecte de decizii care au fost supuse spre dezbatere şi
aprobate cu succes, graţie bunei organizări şi o reală argumentare pentru Consiliului Local si
în final aprobate , ceea ce denotă o colaborare bună existenta intre Primar si Consiliul local şi
toţi factorii implicaţi, avînd impact pozitiv pentru rezultatele întregii institutii şi a comunităţii, în
general.

In anul 2016 am emis un numar de 86 dispozitii , nici una din dispozitiile emise nefiind
atacata in instanta de contencios administrativ, aici fiind meritul secretarului Consiliului Sătesc
Grozeşti Svetlana Mitrofan,. Ea vizeaza pentru legalitate actele administrative adoptate sau
emise de autoritatea publică.
În acestă perioadă am examinat 98 documente de intrare şi am expediat 124. S-au perfectat 31
acte notariale, 49 acte de stare civilă, 743 de certificate.
Situaţia demografică sumbră: 12 naşteri şi 24 decese!
Tot în această perioadă am discutat în cadrul audienţelor săptamînale cu un număr
aproximativ de 198 cetăţeni ai satului, căutînd o rezolvare pentru fiecare problemă expusă.
Privind situaţia suprafeţei terenurilor supuse impozitării pe teritoriul UAT Grozeşti, în
2016, 96% din persoanele fizice li s-au perceput impozite locale. Achitată în 2016 suma de 122
480 lei.Majoritatea cetăţenilor achită la timp impozitele. Restanţă la achitarea impozielor pentru
anul precedent avem suma de 18 350 lei. Taxele nepercepute în preponderenţă aparţin
cetăţenilor care la moment nu se află în teritoriu. E nevoie, totuşi, de crea un plan de măsuri
pentru a acumula la buget suma restantă.
La bilanţul funciar al primăriei Grozeşti la situaţia de 01.01.2017 se numărau 2394,8 ha
aflate în hotarele unităţii administrativ-teritoriale ,inclusiv:
Terenuri cu destinaţie agricolă

-1267,0 ha

Terenurile localităţilor rurale

-194,0 ha

Terenuri destinate industriei şi transportului

-23,39 ha

Terenurile fondului silvic

- 383,47 ha

Inclusiv: silvic a statului

- 284,6 ha

Fond silvic APL

- 98,87 ha

Terenurile fondului apelor

- 103,94 ha

inclusiv bazinele acvatice

-23,51 ha

Proprietate publică a statului
Inclusiv proprietate privată

- 76,66 ha
-

Terenurile fondului de rezerva
Inclusiv rezerva primăriei 5%

3,77 ha
- 381,37 ha

-

0,0 ha

În anul ce s-a scurs au fost întocmite 117 contracte de arendă cu GŢ Doroşchevici A. Şi
24 de contracte cu SRL Undan Agro, Au fost soluţionate 5 litigii funciare şi corectate erorile
la 3 titluri de autentificare la o persoană. Ţin să menţionez că se depistează din ce în ce
mai multe erori cadastrale, care necesită o examinare serioasă şi responsabilă. Recomand
examinarea cazurilor în timp rezonabil. Totodată, rog cetăţenii, să coordoneze activitatea
legată de terenuri atît din extravilan, cît şi din intravilan cu APL, pentru a nu mai crea
precedente sau conflicte.
Chiar dacă s-a aştptat consolidarea terenurilor, din lipsă de timp, resurse din partea
cetăţenilor, rog , examinarea minuţioasă a contractelor pe care le semnaţi , pentru ca
ulterior să nu aveţi de pătimit.

Privind verificarea şi încasarea cheltuielilor mijloacelor de la buget, aleşii locali au
aprobat şi au fost periodic informaţi despre alocarea surselor financiare.
Pentru perioada anului 2016 bugetul primăriei satului Grozesti la partea de venituri a fost
precizat în mărime de 2399.6 mii lei, dispunând de un sold la conturile bugetare la data de
01.01.2016 în sumă totală de 655,1 mii lei. Veniturile proprii pentru perioada anului 2016 au
fost precizate în sumă totală de 365.6 mii lei ce alcătuiesc 15.2 la sută din suma bugetului total.
Acumulările la veniturile proprii au constituit 435.3 mii lei sau 119.1 la sută din planul precizat
pe an , mai mult cu 69.7 mii lei.
Partea de cheltuieli a bugetului primăriei satului Grozesti pentru perioada anului 2016 a
fost executată în sumă de 2577.1 mii lei, suma precizată constituind 2856.6 mii lei. Cheltuielile
efective au constituit 3017.5 mii lei, mai mult cu 161.0 mii lei decît planul precizat sau 105.6 la
sută.
. În perioada anului 2016 de către primăria satului Grozesti şi instituţiile subordonate au
fost acumulate mijloace de la acordarea serviciilor cu plată în sumă totală de 439.2 mii lei.
Sumele încasate au fost utilizate în felul următor:
Cod eco 333110 „Procurarea produselor alimentare” 93.5 mii lei
336110 „Procurarea material de uz gospod si rechizite de birou” 15.5 mii lei
337110 „Procurarea materialelor de constructii” 12000.00 mii lei
313120 „Reparatii capitale ale institutiilor de transmisie” 58.9 mii lei
Sold la sfirsitul perioadei ORG 2 11129, activitatea 00333 114.1 mii lei
11129 activitatea 00005 3.8 mii lei
07161 activitatea 00234 0.1 mii lei
Total

118.0 mii lei

Suntem în creştere prin numărul total de contracte semnate în 2016: 99 la număr. Sunt
atît contracte de achiziţii publice de mică valoare , de prestări servicii , de achiziţionare a
mărfurilor şi de donaţie.
Privind realizarea achiziţiilor de valoare mică semnate şi înregistrate şi neîntegistrate la la
Trezoreria de Stat în perioada de refrinţă se constata executarea contractelor în sumă totală de
807 043.88 lei cu nivel de îndeplinire de 96,4.
Valoarea contractelor de donaţie, cu titlu gratuit, pentru anul 2016 este de 717 756,96 lei.
Ţin să menţionez că suma veniturilor proprii e nesemnificativă.Ea ţine de impozitele pe
care le achită cetăţenii. Printre acestea e taxa pentru amplasarea celor 17 unităţi comerciale,
încasat în 2016: 45 329,82 lei, 97,7% nivel de executare , sau 1,81% , parte a bugetului în
întregime.

Toate acţiunile ce ţin de planificarea, monitorizarea, venituri şi cheltuieli, conform dispoziţiilor
primarului şi deciziile consiliului local, cu respectarea principiului transparenţei ,le datorăm
doamnei contabil-şef Lefter Polina, care are o bună pregătire profesională şi o responsabilitate
maximă.S-au întocmit anul trecut: 686 ordine de plată bugetară, 34 ordine de plată
extrabugetară cu 72 agenţi economici. S-a dus evidenţa facturilor fiscale cu 85 furnizori de
prestări servicii şi materiale.
În perioada 11.01.17-25.01.17 la Primăria Grozeşti s-a efectuat inspecterea financiară a
procesului de elaborare şi executare a bugetului Primăriei Grozeşti pentru perioada de activitate
01.01.13-01.01.17. Rezultatele acestei inspectări vor fi aduse la cunoştinţă la urmatoarea
şedinţă de Consiliu local în urma prescripţiei primite la 31 ianuarie , curent, şi timp de o lună se
va elabora un plan de măsuri cu indicarea termenilor şi persoanelor responsabile, îndreptat
spre lichidarea tuturor încălcărilor şi neajunsurilor depistate cu informarea ulterioară a şefului
Direcţiei Teritoriale Inspectare Financiară Ungheni. .
Ele ţin de gestionarea patrimoniului, de încasare a venitului ratat, de testare a locurilor de
muncă din domeniul legislaţiei muncii. Pentru asigurarea integrităţii mijloacelor băneşti urmează
să întreprindem măsuri eficiente la timp şi strict conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Anul ce se scurge a fost pentru localitatea unde traim , unul cu numeroase finalităţi. Ceea ce s-a
petrecut a dus la asigurarea unei speranţe mai bune pentru viitor, întrucît proiectele care s-au
finalizat cu succes aduc dovada unei bune colaborări între APL , instituţii şi cetăţeni.
Bineînţeles, cea mai mare realizare a noastră, a tuturor, este implimentarea cu succes a
proiectului de aprovizionare cu apă a localităţii, unde cu eforturi comune l-am adus la
funcţionalitate. La 31 iulie 2016, dată a dării în exploatere a apeductului au fost conectaţi la apă
425 de beneficiari. Multă lume bună implicata aici: donatori, angajaţii primăriilor Grozeşti ,
Vărzăreşti, Nisporeni, Guvern, Fundaţia Edelweiss, Consiliul Raional Nisporeni şi cetăţenii, care
au depus şi ei efort şi înţelegere pentru bunul mers al lucrurilor.
Prin programul privind repartizarea fondului rutier a fost finisat reparaţia drumului central.
Este de menţionat buna colaborare şi în cadrul instituţiilor publice din teritoriu. Numai
conlucrînd se aduce stabilitate şi organizare.
În conlucrare cu diferiţi parteneri de dezvoltare:UE, ADA SDS, PNUD, Guvernul României,
USAID, Institutul pentru Cultură şi Drepturi Europene,Ministerul Transporturilor, Ministerul
Mediului, Fundaţia lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, PDM,pe perioada în curs a anului 2016 s-a
reuşit posibilitatea de oferire pentru cetăţeni a măsurilor ce ţin de asigurarea serviciilor sociale,
de infrastructură în limita atribuţiilor şi competenţelor unei APL, după cum urmează:

Denumirea
obiectivului
Modernizarea
infrastructurii
drumurilor

Măsura realizată în anul
2016
Renovarea drumurilor
locale
Reabilitarea indicatoarelor
rutiere şi a sistemelor de

Cost

3 922 000
(conform
Monitor Oficial

Surse

Beneficiari

Fondul Rutier

APL Grozeşti

publice

demarcaţie

nr.1 din 2. 01.
2017)

Administraţia
de Stat a
Drumurilor

Pietruirea a 3 drumuri locale

1 079 971
sponsorizare

Fondul Rutier
Cariera de
Pietriş Soroca

Modernizare
apeduct şi
canalizare

Construcţia apeductului
Prut- Nisporeni

Depunerea notei conceptual
şi a cererii de finanţare la
ADR Centru pentru
proiectul Evacuarea şi
epurarea apelor reziduale

Activităţi de
promovare şi
formare a
capacităţii de
gestionare a
deşeurilor

Modernizarea
sistemului de
încălzire
publică

Participare la concursul Cea
mai salubră şi amenajată
localitate (loc. II în raion)

Participare la elaborarea
studiului de fezabilitate
pentru proiectul
Managementul deşeurilor
solide în raioanele Ungheni,
Călăraşi şi Nisporeni.
Proiectul Prin energie
regenerabilă spre
oportunitate economică şi
ecologică. Construcţia
cazangeriei la Primărie cu
folosirea resurselor
regenerabile.Elaborarea
documentaţiei cu acceptarea
cererii de
finanţare.Semnarea
memorandumului.

14,5 mln euro

UE, ADA,
SDS,
Guvernul
RM,
Primăriile,
Consiliul
Raional,
Edelweiss,
cetăţenii

APL Grozeşti

APL Grozeşti

15 000
Cetăţeni din
raion

23 057 890
cetăţenii
FDR

20 000

FEN

Cetăţenii

ADR Centru
cetăţenii

654 180
(32 709 $)

APL şi
PNUD
Angajatii ,
Cetăţenii

Asigurarea cu 4 aparate de
aer conditionat a Casei de
cultura
Managementul
teritoriului

Modernizarea zonei de
agrement cu iluminare
Amenajarea zonei de odihnă
şi jocuri pentru copii
Dotarea cu o maşină de tuns
iarbă

Proiectul Amenajarea
intrării şi ieşirii din
localitate(proiect tehnic)
Plantarea materialului
săditor (plantarea florilor,
copacilor, ierbii)
Instalarea urnelor de gunoi
în locuri publice

72 000
Donaţie
544 126

Constructia foisorului la
casa de Cultura

Stimularea şi
dezvoltarea
agriculturii

Proiectul Reabilitarea
sistemului de irigare în s.
Grozeşti

Consolidarea terenurilor
agricole 230 ha
Vizita şefului Laboratorului
Geobotanică şi Silvicultură
a Academiei de Ştiinţe
Postolache Gheorghe pentru
înscrierea stejarului fam.
Rotaru sub protecţie de Stat

cetăţenii

cetăţenii

sponsorizat
Fundaţia
Edelweiss
donaţie
6240
donaţie
140
Fundaţia
000(construcţie) Edelweiss
8 000

6 668

Amenajarea locurilor culte.
Reabilitarea Troiţa lui Mina
Dobzeu.
Reparatia iluminarii stradale

SRL Vero
Nadina

FEN

APL

Familia Spînu

4 000

27 660

141 614 731,
880

APL

APL

Programul
Compact,
Provocările
Mileniului

cetăţenii

Rabilitarea şi
modernizarea
unităţilor de
învăţămînt
preşcolar

Procurarea mobilier şi
echipament de
bucătărie(procurare veselă,
hotă,cuptor electric, 2 mese
de inox, 2 chiuvete pentru
spălarea veselei)

38 320

APL

Aprovizionarea cu
combustibil pentru iarnă

152 200

APL

Donaţie

Conectarea la sistemul de
apeduct

Guvernul
României

Dotare cu mobilier)2
dulapuri pentru dosare, 3
mese)
Proiectul Construcţia anexei
la grădiniţa de copii
(depunerea cererii de
finanţare la FISM)
Procurare inventar sportiv

2 182 390

Guvernul
României

Cetăţenii,

copiii
Donaţie

4 000

Reparaţie curentă

12 000

APL

Dotatre cu mobilă de perete

32 500

APL

Procurarea a 2 aspiratoare

4935

APL

Aprovizionare cu albituri

11 764

APL

Procurare de jucării

5 000

Aprovizionare cu carbune
donaţie

36 800

Procurare 2 cîntare

1200

APL

Sponsorizat

PDM

Cadouri de Anul Nou pentru
elevii scolari si prescolari,
angajatii institutiilor din
teritoriu

Angajaţii
grădiniţei

A PL
PDM

Reabilitarea
edificiului
cultural şi
asigurarea
măsurilor
culturale

Instalarea a 4 aparate de aer
condiţionat

Proiectul Alimentarea cu
energie electrică a casei de
cultură

Reparaţie curentă
Petrecerea activităţilor
artistice şi culturale
-Femeia-veşnică icoană ,
candelă aprinsă
- Războiul –lacrimă durută
-Copilul- ambasador al
prieteniei
- Familia –izvor de
inspiraţie şi iubire
-Festivalul raional Îmi cînt
neamul meu şi graiul
-Ziua sportului
-Prin Ea suntem un grai, o
limbă şi-un destin
-Hramul satului Grozeşti.
Dulce punct de lîngă Prut…
Anul Nou
Semnarea Acordului de
Parteneriat cu com.
Prisăcani în domeniul
educaţional şi cultural
Deplasare în România,
Prisăcani a delegaţiei APL
pentru dezvelirea plăcii
commemorative lui Ciobanu
Nicolae

72 000

SRL VeroNadina

138 000

Fundaţia
Edelweiss

3 000

sponsorizat

APL
APL şi PDM

cetăţenii

Măsuri de
îmbunătăţire a
Activităţii
funcţonarilor
Primăriei
Grozeşti şi a
transparenţei
decizionale

Crearea paginii web
www.grozeşti.primarie.md

Elaborarea planului
strategic de dezvoltare
socio-economică a
localităţii
Reparaţia biroului
specialiştilor şi dotare cu
mobilier

Parteneriat
şcoală-APL

Donaţie

Institutul
pentru
Cultură şi
Drepturi
Europene
Veşnicia
Satului online

7 000
APL
Angajaţii
primăriei

28 000
APL

Dotarea cu mobilă de perete
a biroului primarului

10 000

APL

Reparaţia scărilor de interor

12 000

Fundaţia
Edelweiss

Conectarea la apeduct a
liceului

Donaţie

Organizarea deplasării cu
transport a elevilor din
satele vecine
Donaţie
Dotarea sălii de festivităţi
cu un pian

Cetăţenii

donaţie

Donaţie

Angajaţii
instituţiei

APL

Elevii

Fundaţia
Edelweiss
Fundaţia
Edelweiss

părinţii

AO Filocalia

Copii aflaţi în
dificultate

Dotarea cu mobilier a
Cabinetului medical

Serviciul
Asistenţa şi
protecţie
social a
familiei

Să sune clopoţelul pentru
fiecare copil

Donaţie

De Crăciun să fim mai buni

Donaţie

AO Filocalia

25 copii

Pachete alimentare de Paşte

685

APL

8 bătrîni solitari

Donaţie
12 819,08

Guvernul
României

Ajutor umanitar de zahăr şi
pachete alimentare

85 copii si 50 alte categorii
Ajutor financiar pentru

Cetăţenii
Cu grad de
invaliditate,
veteranii de
război, copii de
la grădiniţă

participanţii la lupte

4 200

APL

Campanie de sensibilizare
pentru acordarea ajutorului
lui Petru Ciobanu

5 794

Cetăţenii
Fam. Ciobanu

Au fost plasaţi în plasament
planificat copii Dima
Marius şi Nicu
25 de copii beneficiază de
cadouri de Crăciun de la
Filocalia

Atelier de instruire a
membrilor echipei
multidisciplinare cu
suportul Reprezentantei din
RM a Fundatiei Elvetiene
Terre des homes.

DASCRN

Fam. Dima

Sponsorizat

Filocalia

25 de copii aflaţi
in dificultate

Sponsorizat

USAID
AO
Parteneriate
pentru fiecare
copil
Membrii echipei
multidisciplinare

Proiect Familie puternica
pentru fiecare copil.
Programul educational
PANDA în
susţinerea copiilor
aflaţi în dificultate

Sponsorizat
USAID
AO
Parteneriate
pentru fiecare
copil

Angajare în cîmpul muncii
la staţia de tratare a 7
persoane din teritoriu

Ajutor materialfam Cozari
în urma incendierii casei de
locuit

2500 lei

S.A. Apă
Canal
Nisporeni

7 familii

APL

Fam. Cozari

Prezentul raport reprezintă bilanţul activităţii desfăşurate de către Primăria satului Grozeşti
în anul 2016 şi deşi suntem multumiţi de rezultatele obţinute, în ciuda greutăţilor
întâmpinate,atât de ordin legislativ, cât şi de ordin financiar, se înregistrează rezultate mult mai
bune decât la raportul precedent, ne dorim ca şi pe viitor rezultatele să îşi păstreze acest trend
ascendent, astfel încat ele sa fie nu doar statistic notabile, ci ca întreaga noastră activitate să
raspundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor satului Grozeşti.
Mulţumesc consilierilor din Consiliul sătesc Grozeşti pentru sprijin, petru o politică fermă
abordată în interesul comunităţii. Aduc sincere mulţumiri tuturor colegilor din administraţie
pentru disponibilitate şi atitudine şi instituţiilor din subordine pentru contribuţia adusă la
prosperarea satului. Cer să avem o atitudine corectă şi responsabilă pentru creşterea serviciilor
publice prestate, pentru asigurarea transparenţei decizionale şi extinderea serviciilor de calitate.
Ca primar al tuturor locuitorilor, doresc înca o dată să declar disponibilitatea instituţiei pe care
o reprezint de a fi un partener viabil şi serios de dialog cu locuitorii , pentru că numai printr-un
act administrativ transparent putem crea împreună un viitor durabil.
Primar

Silvia Crîşmaru

