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RAPORT 

de activitate privind   dezvoltarea  social - economică  a  satului  Grozești  

  în   anul   2018.  
 

În activitatea sa atît Primăria, cît și Consiliul local Grozeşti,  pe parcursul anului 2018 s-au 

condus de prevederile legislaţiei în vigoare, de programele propii de activitate, planul strategic 

de dezvoltare socio-economică a satului Grozeşti (2016-2020) şi programul de activitate pentru 

anul în curs.  

Scopul  acestui Proiect este  de a face pe de o parte bilanţul realizarilor  celor mai importante 

obiective propuse  care nemijlocit reflectă situaţia la moment, cît şi de a stabili premisele 

necesare pentru promovarea în continuare a ideilor de dezvoltare a satului  în toate sferele şi 

domeniile de activitate. 

Obiectivele  spre care tind în sinteza activităţilor privind dezvoltarea socio-economică a 

localităţii: 

 Corelarea documentelor şi demersurilor majore cu activităţile privind dezvoltarea într-o 

abordare structurată, integrată  în beneficiul bunăstării localităţii şi a cetăţenilor săi; 

 Conştientizarea existenţei valorilor şi potenţialului local şi angajarea cetăţenilor în procesele 

de  implementare a obiectivelor identificate. 

 

Încercăm 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. 

În anul 2018 am continuat să duc la îndeplinire responsabilităţile ce îmi revin  în calitate de 

conducător al comunităţii, rezolvînd nevoile şi urgenţele locale, asigurînd activitatea instituţiilor 

subordinate, depunînd efort pentru realizarea obiectivelor propuse, cît şi a propunerilor parvenite 

atît de la consilierii locali, cât şi a cetăţenilor din localitate. Pentru menţinerea unui contact 

permanent cu cetătenii APL şi în 2018 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. Pentu 



cetăţenii care se adresează biroului a fost amenajat şi un spaţiu de aşteptare  , dotat cu mobilă şi 

televizor. Cetăţenilor li s-a creat un mediu prielnic dotat. 

În ceea ce priveşte personalul ce asigură funcţionalitatea primăriei Grozeşti, cu efectiv limită de 

10,5 unităţi la 01.01.2019, dintre ei  o funcţie de demnitate publică,un funcţionar public de 

conducere şi 3 funcţionari publici de execuţie, personal de deservire tehnică 5,5 unităţi. Ponderea 

funcţiilor publice constituie 38,1% faţă de 52,4 % a posturilor. Vîrsta medie a funcţionarilor 

publici constituie 52 de ani. La Grădiniţa Deceluş din localitate sunt inclusi în schema de 

încadrare total 15,12 unităţi, dintre care 1 funcţie de conducere, 8,37 funcţie de execuţie , 

personal auxiliar 5,75 unităţi. Biblioteca funcţionează în baza unei unităţi. Căminul cultural are 

incluse 2 unităţi : 1,5 funcţii de conducere, 0.5 unitate lucrător auxiliar. În 2018   a fost încetată 

relaţia de muncă, conform Codului muncii, din proprie iniţiativă  cu cu  o persoană. A fost 

angajat în locul rămas vacant , conducător artisic la Casa de Cultură, pe 0,5 un. 

Şî  în 2018 fost efectuata evaluarea performanţelor  tuturor functionarilor publici, constatandu-se 

cu precizie modul in care fiecare si-a atins obiectivele stabilite, au fost notate criteriile de 

performanta, capacitatile si abilitatile necesare, stabilindu-se in finalul fiecarui raport masurile 

necesare pentru continua imbunatatire a activitatii. Si in acest an, dupa sintetizarea raportelor de 

evaluare a performantelor profesionale, au fost stabilite obiective in domeniul  profesat, 

obiective care vizeaza ca de fiecare data, cresterea calitatii serviciului public. 

 Pe parcursul anului au fost aprobate 48 de decizii din cadrul celor 5 şedinţe ale Consiliului 

local,procesele verbale fiind perfectate şi trimise în termen Oficiului Teritorial al Cancelariei de 

Stat spre control, obţinând viza de legalitate. Totodată, printr-o activitate responsabilă şi legală  

au fost emise 123 Dispoziţii ale primarului cu caracter general şi scriptic. Notificări  ce vizează 

legalitatea  actelor emise nu au fost.  

Populaţia satului Grozeşti cuprinde conform datelor statistice 2121 locuitori. Pe parcursul anului 

2018  au fost înregistrate 18 naşteri, 28 decese şi 18 căsătorii. Total 64 acte de stare civilă. Acte 

notariale-2. 43 de petiţii, Au fost scrise şi expediate 191 documente,  documente  intrate s-au 

examinat  -65. 

La bilanţul  funciar al primăriei Grozeşti  la situaţia  de 01.01.2018  se numărau  2394,8 ha 

aflate în hotarele unităţii administrativ-teritoriale ,inclusiv: 

Terenuri  cu destinaţie agricolă                            -1279,19 ha 

Terenurile localităţilor rurale                                -194,0 ha 

Terenuri destinate industriei şi transportului      -23,39 ha 

Terenurile fondului silvic                                       - 398,0 ha 

Inclusiv: silvic a statului                                          - 281,4 ha 

Fond silvic APL                                                        -  116,6 ha 

Terenurile fondului apelor                                     - 103,94 ha 

inclusiv bazinele acvatice                                        -23,51 ha 

       Proprietate publică a statului                        - 76,66 ha 

Inclusiv proprietate privată                                  -    3,77 ha  

Terenurile fondului de rezerva                               - 126,26 ha 

Inclusiv rezerva primăriei   5%                             -         0,0 ha 

 

În registrele de gospodării a fost trecut terenul ce se află în posesie la fiecare deţinător la contul 

personal al fiecăruia,total-890 conturi.S-a deschis 3 



-  G.Ţ.-total 633 în registr GŢ, pentru colectarea impozitilor Art-12-1073,1ha,Art-82-336,06 

ha,păşune-241,17 ha 

Au fost întocmite  93 contracte de arendă cu SRL „Agrar-Prut”, 111contracte de arendă cu 

SRL„Undan – Agro”,  102 contracte cu GŢ”Mocanu Vladimir Victor” Au fost soluţionate 12 

litigii funciare între proprietari. au fost  corectate erori în 2 titluri de autentificare . 

 

Consolidarea terenului a dus semnificativ la îmbunătăţirea prelucrării terenurilor. S-a realizat  

aplicarea  tehnologiilor  noi şi tehnicilor moderne şi s-a demonstrat profitabilitatea fiecărui 

sector de producere. Astfel, cetăţenii conştientizează din ce în ce mai mult că individual, 

prelucrarea terenurilor nu este de rentabilitate înaltă. 

Privind situaţia bunurilor imobile  supuse impozitării, putem deduce că pe teritoriul UAT 

Grozeşti, în 2018, 81,3% dintre persoanele fizice li s-au perceput impozite şi taxe locale.  

Achitată în 2018 suma de 107,2 mii lei. Majoritatea cetăţenilor achită la timp impozitele, dar 

rămânem şi cu restanţe la colectare. Taxele nepercepute în preporderenţă aparţin cetăţenilor 

care la moment nu se află în teritoriu. 

Anul 2018 s-au acumulat 107,2 adică 81,3% .Avîndîn vedere restanța de la începutul anului  plus 

calculu s-au achitat 108%.Restanța de la 31 decembrie2018 este de 24.4mii lei față de 32.5 mii 

lei la unu ianurie,s-a micșorat restanța cu 8000 lei. De asemenea au fost încasate și transferate 

penalități în sumă de 1450 lei ,venituri neplanificate. 

Acumularea restanţei  plus calculul sînt 81.3% faţă de 77% raionale. 

Drept coordonator al activităţii  de asistenţă socială pot afirma că în 2018,  cereri de ajutor 

social 198 de cereri, inclusiv cereri de ajutor   pentru perioada rece a anului.  Au fost atraşi 

beneficiarii de ajutor social în activităţi de interes comunitar în ajun de Paşte, la plantarea 

materialului săditor în primăvară şi a arborilor de tui plantate la monument în toamnă. Cu 

prilejul a 26 de ani ai conflictului de pe Nistru, celor 16 combatanţi le-au fost oferite  cite 

200 lei de către APL, Consiliul Raional a contribuit cite 300 lei pentru fiecare, aceste sume 

au fost oferite cu ocazii speciale  şi celor ce au participat la conflictul din Afganistan şi la 

dezastrul de la Cerniobîl. A fost efectuată vizită de către elevii liceului la veteranul celui de-

al doilea război Mondial în parteneriat cu CR Nisporeni, alocîndu-se unicului  veteran 

rămas, 10 mii lei. De Paşte familiile solitare au primit tradiţionalele pachete de 

Paşte.Comisia pentru Apărarea dreptului copilului a examinat   sesizări parvenite atît de la 

IP Nisporeni, cît şi de la Direcţia IPLT Prometeu. 

Anul acesta au fost instalate 30 de semnalizatoare antifum în casele unor familii social-

vulnerabile, selectate de un grup de lucru creat prin dispoziţia primarului. 15 buc. au fost 

procurate prin contract de achiziţionare a bunurilor de către APL, 15 buc. a fost o donaţie a 

Consiliului Raional. 

Pentru perioada anului 2018 bugetul Primariei Grozesti la capitolul venituri a fost aprobat in 

suma de 2766.4 mii lei. Conform deciziilor consiliului satesc Grozesti pe parcursul anului 2018 

bugetul la partea de venituri a fost majorat cu 2023.6 mii lei, in urma caruia suma anuala 

precizata constituie 4790.0 mii lei. 

- 1530.6 mii lei Contract cu Ministerul Mediului pentru alimentarea cu apa potabila in s. Grozesti 

(etepa II), extinderea retelelor 

- 500.00 mii lei transferuri capitale primate cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele 

locale de nivelul I 



- 14.2 mii lei transferuru curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul I 

pentru invatamintul prescolar, primar, secundar si suplimentar 

- 8.8 mii lei transferuru cu destinatie generala 

- -30.0 mii lei incasaride la prestarea serviciilor cu plata. 

Pe perioada a. 2018 In bugetul Primariei Grozesti au fost accumulate venituri in suma de 4675.3 

mii lei, sau la nivel de 97.6% la suta fata de planul anual precizat. 

                                         CHELTUIELI 

Primaria Grozesti pentru a. 2018 a aprobat in buget cheltuieli in suma de 2766.4 mii lei. 

 Conform deciziilor consiliului satesc Grozesti bugetul Primariei Grozesti a fost majorat cu 

3785.0 mii lei, in urma caruia suma anuala precizata constituie 6551.4 mii lei. 

 Pe perioada de 12 luni a anului 2018 cheltuieli executate constituie 5061.2 mii lei. Comparativ 

cu perioada respectiva a anului 2017 cheltuielile sau majorat cu 1357.9 mii lei. 

 

Mijloace fixe 

 

Conform bilantului contabil la situatia 01.01.2018 valoarea mijloacelor fixe constituie 26045.1 

mii lei. Pe parcursul anului 2018 intrari mijloace fixe au constituit 6450.5 mii lei inclusiv cu titlu 

gratuit 3357.0 mii lei. 

 -Reparatii capital a cladirilor, instalatiilor de transmisie si constructiilor special au fost executate 

in suma de 904.7 mii lei. Investitii capital in active in  curs de executie pe parcursul anului  au 

fost executate in suma de 2044.6 mii lei, dintre care 1300.2 mii lei conform contractului cu 

Ministerul Mediului.Valoarea mijloacelor fixe conform bilantului contabil la situatia 01.01.2017 

constituie 32405.2 mii lei 

Succint, voi reflecta principalele proiecte de dezvoltare a infrastructurii satului.proiecte  sociale, 

culturale şi sportive. 

Anul a început cu depunerea proiectului de majorare a puterii contractuale de energie electrică 

pentru primărie, proiect ce ne-a costat 3 mii lei. Totodată, am solicitat emiterea certificatului de 

urbanism pentru termoizolarea pereţilor primăriei şi construcţia acoperişului. Proiectul a fost 

deja elaborat , iar în anul în curs vom declanşa procesul de achiziţii publice pentru implementare 

din sursele Bugetului de stat, în valoare de un million de lei.  

 Continua în 2018 reparaţia reţelelor electrice pentru porţiunea LEA -0,4 kv PT-193N SF-1 pe 

distanţa de 1,5 km.  

Prin programul guvernamental Drumuri bune pentru Moldova s-a asfaltat  drumul spre cimitir 

porţiune de 580m, în suma de 1 999 000 lei. Tot în cadrul acestui proiect a fost pavat drumul de 

acces la gradinită pe o lungime de 420m. Costul acestui proiect conform devizului de cheltuieli 

verificat şi expertizat constituie 2 277 000 lei. Anul trecut s-au mai reabilitat câteva sectoare de 

drum cum ar fi str. 31 August, Copăceana, Vasile Alecsandri, aceste sectoare au fost donaţie. A 

fost organizată licitaţia pentru construcţia unei porţiuni de drum, din sursele Fondului Rutier , în 

variant albă, pe str. Viilor. Ofertantul cîştigător a propus preţul cel mai mic de 508 259,69 lei 

pentru această lucrare. Prin decizie de consiliu local au fost selectate portiunile de drum pentru a 

fi incluse în Programul Drumuri Bune II, acestea fiind str. Dacia, Libertăţii, Dimitrie Cantemir.  



 În luna aprilie a fost semnat cu Fondul Ecologic Naţional un contract de  1 530 605 lei. Sursele 

au fost folosite cu success la implementarea proiectului de extindere a reţelelor de apeduct pe o 

distanţa de 6 km. Beneficiarii deja sunt conectaţi la apă potabilă în proporţie de 100% . 

Pentru reparaţia liniei electrice de  iluminare stradală, cu schimbarea becurilor LED şi extinderea 

cu încă 14 piloni, a fost implementat un proiect prin COPF, în valoare de 237 823,3 lei. 28 de 

piloni au fost iluminaţi decorativ prin instalarea motivelor decorative. Iluminarea stadionului ne-

a costat 167 409,43, bani oferiţi din Bugetul de Stat. 

 Un frumos şi inedit proiect ,cu implicarea voluntară a elevilor din liceu, a fost şi decorarea 

staţiei de aşteptare cu motive decorative şi instalarea coşurilor de gunoi. 

 Pentru confirmarea identităţii în 3 zone ale satului, inclusiv punctele extreme au fost instalate 

drapele cu simbolica statului şi a satului. Acest proiect ne confirmă încă o dată dragostea faţă de 

meleagul natal, mîndrie pentru baştină şi oamenii de aici. 

 Anul 2018 s-a remarcat ca şi altădată prin sărbătorile locale şi naţionale desfăşurate cu success. 

Caravana de crăciun din partea primului ministru Pavel Filip a ajuns la Grozeşti pe 8 ianuarie, în 

cadrul ei toţi copiii din localitate au primit daruri şi au asistat la o lecţie de securitate oferită de 

colaboratorii IGP. De Crăciun localnicii s-au adunat 2 zile la Hora satului. S-a repetat 

sărbătoarea şi la Sfântul Vasile.. De 8 Martie în cadrul sărbătorii Femeia-veşnică enigmă, o 

echipă de băieţi au făcut distracţie pentru doamne şi domnişoare prezente la serbare. 76 de femei 

angajate în instituţiile bugetare din teritoriu au primit daruri cu ocazia Zilei Femeii de la Fundaţia 

lui Vlad Plahotniuc EDELWEISS.  Anul acesta, în aprilie la Grozeşti, s-a desfăşurat 

Campionatul Internaţional de Oină sub egida echipei Cronos din Bârlad România, în patreneriat 

cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din RM. S-au întrunit 3 echipe fruntaşe,care au 

avut moment demonstrative şi totodată meciuri. Ziua familiei a fost deosebită. Am iniţiat 

plimbarea a 6 cupuri fericite ce şi-au sărbătorit nunta de aur şi de rubin cu căruţa prin localitate. 

Plimbare inedită şi sărbătoarea la fel. Am desfăşurat-o în incinta casei de cultură la cel mai înalt 

nivel. În cadrul sărbătorii Copii – mugurii vieţii pe Pământ! Copii au primit daruri, desfăşurându-

se concursuri- tip Parada cărucioarelor, dansuri, recital, distracţie. Au prticipat ocalnicii şi la 

serbătorile naţionale din august, ziua îndrăgostiţilor, Hramul satului, Revelionul. 

În anul 2018 a fost conectată, în sfîrşit şi Casa de Cultură la apeduct, blocul alimentar fiind în 

totalitate reparat şi dotat. Pentru reparaţia Casei de Cultură în 2018 s-au cheltuit în jur de 60 mii 

lei. De Hramul localităţii s-a dotat Casa de Cultură cu aparataj acustic performant în sumă de 90 

mii lei printr-o donaţie a Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc EDELWEISS. 

 

 Anul 2018 a fost important şi pentru darea în exploatare a anexei la gradiniţă, surse alocate în 

totalitate de Guvernul României în sumă de  1 351 518,73, plus 448 135 lei oferite drept 

subproiect pentru complexe de joacă, mobilă, plita electrica, ladă frigorifică, masină de spalat  9 

kg, boiler. Tot gradinita a beneficiat în 2018 de o hotă  noua la bucătărie  şi stelaje în suma de 36 

537 lei, a fost  schimbata uşa bucătăriei , conform ultimelor cerinţe de preluare a bucatelor 

pentru transmitere în sala de grupă. Alte doua uşi au fost adăugate în scopul  evacuării de urgenţă 

în caz de situaţii excepţionale. La grădiniţa au fost instalate semnalizatoare antifum printr-un 

proiect finanţat de APL. În luna octombrie am implementat proiect de mărire a puterii 

contractuale a energiei electrice, motiv fiind dotarea cu aparataj electric performant professional, 

tip plita electric şi totodată linie electric extinsă pentru încă o grupă de copii. Astfel puterea 

contractuală nu era la capacitatea dorită,  fiind deconectări frecvente. Proiectul a costat 18  

767,82 lei. O mare realizare a anului a constituit şi consumul din august pînă în prezent , a   

gazului  natural la bucataria gradinitei, consum mult mai econom comparativ cu anii precedenţi .  



Lunar consumîndu-se între 100- 130 lei pentru pregătirea bucatelor. Au fost asigurate grupele cu 

materiale didactice , procurate în  decembrie, 2018, în suma de 7 mii lei, jaluzele de 10 mii lei, 

covoare de 8 mii lei, laptop în valoare de 7 mii lei. 

 În luna octombrie  a fost semnat un contract de donaţie cu Fundaţia EDELWEISS privind 

donaţia  terenului pentru extinderea terenului de joacă pentru copiii de la grădiniţă. Dat fiind 

faptul, deja au fost procurate materiale de construcţie pentru 130 m de gard, care trebuie 

construit pentru a îngrădi acest teren. 

 Se poate de afirmat că  una din noutăţile anului s-a remarcat a fi şi construcţia PAMU, teren dat 

în gestiune de APL către CNAMUP. Această clădire , în valoare de 5 milioane lei, este o 

bijuterie funcţională în localitate. Beneficiarii se bucură de servicii medicale de urgenţă, acordate 

la timp. 

 

Prezentul  raport  reprezintă  bilanţul   activităţii  desfăşurate  de  către  Primăria  satului Grozeşti  

în  anul 2018  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. 

 Pentru realizări am avut reale relaţii de parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare, Guvernului României,FISM, Guvernului Republicii Moldova, Fundaţia lui Vlad 

Plahotniuc „EDELWEISS”, Consiliul Raional Nisporeni, serviciile desconcentrate, Inspectoratul 

General de Poliţie, Fondului Ecologic Naţional, Fondul Rutier, ÎCS Union Fenosa, Moldtelecom, 

Moldova-Gaz, CNAMUP precum şi antreprenori şi parteneri care au contribuit la dezvoltarea 

localităţii noastre prin lucrări de construcţie şi suport tehnic. 

Mulţumesc consilierilor din Consiliul sătesc Grozeşti pentru sprijin, pentru o politică fermă 

abordată în interesul comunităţii. Aduc sincere mulţumiri tuturor colegilor din administraţia 

Primăriei pentru disponibilitate şi atitudine şi instituţiilor din subordine pentru contribuţia adusă 

la prosperarea satului. Solicit ca şi în continuare să se dea dovadă de  o atitudine corectă şi 

responsabilă pentru creşterea serviciilor publice prestate, pentru asigurarea transparenţei 

decizionale şi extinderea serviciilor de calitate. 

Ca primar,  în exercitarea mandatului,  fiind reprezentant  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 şi o comunicare 

persuasivă putem crea împreună un viitor durabil. 

     

                                                              

        Primar                  Silvia  Crîşmaru 

 

 

 



 

 


