RAPORT
privind starea economic[ gi sociali a comunei Bozieni
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Doamnelorgi domnilorconsilieri,
Stimali invitagi,

Incd de la inceput, vreau s6 fac precizareac6 anul 2006 a fost anul din cei
rnai buni din istoria modernda aqezdrttnoastre.
Degi , la inceput bugetul comunei noastrea fost auster,prin chibzuinla gi
multd muncd am reugit sd accesdmdiferite programe care au completat , prin
finan{dri bugetul. Sincer, foarte sincer vreau sd v6 spun cd am ldcui Ei voi face
politicd locuitorilor din comuna Bozieni prin care dorim sd ddm o noud fafd
intregii comunitdli. consider cd echipamea de lucru este compusddin locuitorii
comunei , consilierii locali, funclionarii publici qi aparatul propriu al primEriei
Bozieni, care au interesul ca, gi comunanoastrds6 steain rdndul celor europcne.
vreau sd qtili cd toate acesteaau fost posibile numai cu ajutorul dvs. pentru cd
fbri acestsprijir.r,
nu a-qifi nici eu gi nici ceeace am reugitsd facerl.
Am convingereac5, qi anul 2007 vom fi aceiaqibuni parleneri in bdtilia
pentruprospetimea
comuneinoastre.
M6.bazezpe dvs. qi cred cd tot ceeace am realizatpAnEin prezentpoate fi
c o n t i n u al al u n n i v e ls u p e r i o r .
ComunaBozieni estelocuitdde oameniharnici , cinstili, buni gospodariqi
onegticaremuncescdin greu sd treacdcu bine aceastdpeiioadd de traniilie catr.e
ldril,e c:ilizate cu un nivel de via!6,rtdicat.
Am reugit sa ne ajutdm unii'pe ceilalji pentru ca impiinirile sd fie mar
frumoase, iar greutSlile mai ugor de trecut. In ciuda greutA{ilor pe care le-am
dep6gitimpreund, sunt mdndru cd, in ceamai mare parte, programul pe caremi lam propuspentru acestan a fost indeplinit.
Anr si incerc sd vd, prezint cdteva din datele generale despre cornund gi
realizdrileadministratieipublicelocalein anul 2006:

t:

CHELTUIELI TOTALE

2143 mii lei

1878 mii lei

Administratie
Invatamant
Cultura
Asistenta sociala

404 mii lei
1001 mii lei
25 mii lei
299 mii lei

403 mii lei
871 mii lei
25 mii lei
299 mii lei

Iluminat public
Drumuri si poduri

325 mii lei
72 mii lei

196 mii lei
72 mii lei

v

INVESTITII DE INFRASTRUCTURA
Programul de dezvoltare economico-social al comunei Bozieni pentru perioada
la care ne referim, respectiv anul calendaristic 2006 s-a stabilit in consiliul local in
urma consultarii efectuate de catre executiv cu satenii:
- modernizarea covor asfaltic pe DJ 159 Craiesti - Bozieni -Cuci pe un km cu o
valoare de 350000 lei lucrare finantata de CJ Neamt;
- plombare pe DJ 159 cu o valoare de 20000 lei lucrare finantata de CJ Neamt;
- pietruirea drumurilor satesti cu o valoare de 45000 lei,
- reparatie capitala si punerea in functiune a buldozerului U650 din dotarea
primarie pentru modernizarea drumurilor comunale si satesti.

ADMINISTRATIV
Cu beneficiarii Legii 416/2001 si 76/2002 au fost decolmatate podurile si
podetele din toate satele componente , au fost curatate cursurile de apa a raului si
paraului Barlad si Bozianca. Au fost desfiintate depozitele de gunoi amplasate in
preajma apelor curgatoare.
Anul precedent cu eforturi deosebite am reusit la nivelul CASEI ALBS sa
instalam o centrala proprie pe lemne cu o valoare de 35000000 lei. De
asemenea am achizitionat 4 containere de gunoi cu capacitatea de 4 mc cerinte
solicitate de garda de mediu. Am cumparat si amplasat 40 banci stradale urmand ca
actiunea sa fie finalizata in primavara acestui an.
La nivelul comunei Bozieni ca o necesitate am terminat o parcare auto cu o
capacitate de 6 - 8 masini , valoarea 8000 lei. Am despartit contabilitatea prin infiintarea
unei casierii locale cu o valoare de 3000 lei .
Am inlocuit la sediu administrativ geamurile si usile cu termopane. Am
achizitionat la sfarsitul anului precedent 2 leagane duble si 2 balansoare pentru joaca
copiilor.
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La iluminatul public am achizitionat Inca 100 lampi echipate complet cu un
consum redus de energie electrica , actiune ce va continua si anul acesta . Am
procurat un xerox in valoare de 4500 lei.
FERTILIZAREA CHIMICA A ISLAZURILOR SATESTI
Am cheltuit suma de 8000 lei pentru azotat de amoniu din cont pasune,
administrarea facandu-se cu beneficiarii ajutorului social si detinatorii de animale.
Mai avem si la aceasta ora la taxa de pasune pe anul 2006, suma incasata fiind de
10000 lei, de incasat 5000 lei.
BIBLIOTECA COMUNALA
In anul 2006 am introdus carte noua in valoare de 2500 lei , am terminat
lucrarile la sala de lectura , grup sanitar plus faianta si gresie , in valoare de 5000 lei.
Am finalizat lucrarile la rampa pentru persoanele cu handicap cu acces la biblioteca
comunala in valoare de 6000 lei.
SCOLILE DIN COMUNA
Un loc prioritar in activitatea primariei Bozieni la avut si il va avea asigurarea unor
conditii tot mai bune pentru desfasurarea procesului de invatamant in toate cele 5
scoli de pe raza comunei Bozieni in care invata circa 500 elevi. Au fost asigurate toate
serviciile inclusiv dotarea cu aparatura de calcul , mobilier nou, practic elevii din
comuna noastra au conditii asemanatoare cu cei de la oras in acest sens in
programul unu reabilitare scoli in scoala coordonatoare Bozieni, a fost introdusa
apa curenta , instalatii cu chiuvete toate find facute cu bani europeni prin I.S.J. Neamt .
S-au terminat lucrarile la Scoala cu clasele I - IV Craiesti, elevii incepand anul scolar
2006 -- 2007 in locul nou cu o valoare de 2 miliarde lei unde sunt conditii la standarde
europene. In etapa a doua urmeaza scolile Cuci si Iucsa cu introducere de apa
curenta grupuri sanitare, schimbari acoperis. S-au efectuat reparatii curente , s-au
aprovizionat Scolile cu lemne de foc in valoare de peste 200 milioane lei.
Prin stramutarea claselor V - VIII de la Cuci la Scoala Bozieni am obtinut de la
I.S.J. Neamt Inca un microbuz pe langa cel existent marca Fiat-Ducato cu 16+1 locuri cu
o valoare de inventar de 1,1 miliarde lei proprietatea consiliului local Bozieni.
Pentru anul 2007 trebuie sa obtinem si al doilea post de sofer de la
inspectorat. Prin microbuzele proprietate asiguram transportul elevilor inclusiv la
practica la fabrica de mobila Roman.

IN DOMENIUL ORDINII SI LINISTEI PUBLICE
Ma declar multumit deoarece s-a mai suplimentat cu doua posturi de
subofiteri. Este adevarat ca s-au mai oprit furturile de lemne din padurile
particulare , acestea fiind comise izolat pe timpul noptii.
La nivelul comunei am organizat paza prin rotatie in toate satele componente
cu persoane apte. Organele de politie locale vor insista pentru atragerea unor
persoane cinstite, buni gospodari in grupe de sprijin , vanatori cu care se vor organiza
patrulari pe timp de noapte, in cadrul comunei Bozieni si in deosebi in zonele cu
procent mare de infractiuni. Primaria a cooperat in permanenta si s-a inteles cu
organele de politic , respectiv Sefi de post si ajutorul acestuia. Este de remarcat faptul ca
acestia au fost dotati cu o masina de serviciu fapt pentru care rezolvarea problemelor si
deplasarea in teren este mai rapida si trebuie solicitata marirea cotei de benzina.
De asemeni posturile de politie trebuie dotate cu un minim de aparatura electronica
, fax, calculator, xerox..
PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA
In anul 2006 am avut inregistrate 15 indemnizatii de cresterea copilului pana la
doi ani suma ce a fost primita a fost de 8 milioane lei.
La OUG nr. 107/2006 s-au intocmit un numar de 914 dosare si au fost
aprobate 828 dosare cu suma de 99 mii lei reprezentand caldura pentru familii
defavorizate s-au cu venituri reduse.
Sau intocmit un numar de 370 dosare de alocatie complementara din care 60 au
fost dosare de sustinere. De apreciat faptul ca a fost rezolvat si cazul minorilor
Turca din satul Cuci care au fost dusi in centrul de plasament Dobreni, jud. Neamt
dupa nenumarate demersuri facute de Primaria coinunei Bozieni .
Referitor la Legea 416/2001 privind venitul minim garantat unde am avut
inregistrate un numar de 150 dosare pentru care Consiliul local Bozieni a alocat si cheltuit
suma de 150 mil lei din care 20 mii lei lemne de foc pentru iarna 2006-2007, iar 130 mii
lei plata ajutorului social. Tot in anul precedent s-au intocmit la domiciliul un numar de
520 anchete sociale.
Sau acordat un numar de 45 indemnizatii de nastere cu suma de 195 lei
pentru fiecare copil nascut.
Au fost intocmite si dosare de alocatii de stat pentru care fiecare copil
primeste o alocatie de 240 mii lei lunar.

Au fost emise un numar de 150 dispozitii cu caracter social, diverse cu
alocatii nou nascuti.
Consiliul local Bozieni si serviciul de asistenta sociala are un numar de 20
angajati ca asistenti personali care au contracte de munca si deservesc persoane cu
handicap grav.
De evidentiat ca acest serviciu a fost bine condus de inspector de
specialitate Timofte Elena care in anul 2006 a terminat studii superioare iar
intregul serviciu a fost coordonat de secretarul primariei locale care a obtinut
rezultate numai bune si calificativul de foarte bine.
SERVICIUL VOLUTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
Ca o noutate pentru administratia publica la nivel local s-a intiintat acest nou
serviciu ca o necesitate avand o complexa activitate in gestionarea situatiilor de urgenta
pe plan local --cutremur , inundatii, alunecari de teren, incendii.
Activitatea acestui serviciu este la inceput cu o dotare logistica minima constand
din: masti, targi transport raniti, cazmale, lopeti. Serviciul este format din 50 persoane cu
caracter voluntar pe diferite criterii pentru care se vor incheia in anul 2007 contracte de
voluntariat si asigurari facultative.
De asemenea se va incheia contract pe linie de PSI, cu formatia de
pompieri de la comuna Oniceni. Am reusit sa titularizam pe post un referent desi
salariul este foarte mic.
SANATATE
Dispensarul uman functioneaza in comuna noastra dupa cum stiti, cu un medic de
medicina generala si 2 asistente. Consideram ca in anul 2006 activitatea cadrelor de la
dispensar a fost buna si nu au fost inregistrate cazuri deosebite. Pentru anul 2007 si
viitor, cabinetul particular trebuind dotat cu o serie de utilitati si aparatura de stricta
necesitate .
Colaborarea intre conducerea dispensarului si primarie a fost buna urmand ca in
anul 2007 sa continuam unele programe cu bani europeni.
DOMENIUL SANITAR - VETERINAR
Acest serviciu privat isi desfasoara activitatea printr-un serviciu sanitar - veterinar
coordonat de un medic veterinar si doi tehnicieni veterinari.
Activitatea sanitar veterinara la nivel local s-a destasurat in conditii optime,
nu am avut cazuri deosebite la mortalitati de animale si pasari, desi am incheiat un contract
de prestari servicii cu Protan Roman.
Suntem comuna tinta privind gripa aviara din cauza barajului de acumulare
Craiesti, care are circa 26 ha luciu de apa, suntem aprovizionati cu materiale

dezinfectante si covorase , atat la institutiile publice cat si la cele private, motiv
pentru care la nivel local functioneaza comandatnentul antiepizotic format din 10
persoane cu functii de conducere iar secretar tehnic fiind doctor Hoderica Lucian.
In caz de nevoie la centrul comunei fiind terminat si putul sec pentru
eventuale incinerari de animale moarte.
Consideram ca serviciul sanitar veterinar si-a facut pe deplin datoria , a
existat si exista o colaborare buna intre medic veterinar si conducerea primarie.
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Ca un serviciu nou creat in cadrul aparatului propriu in anul 2006 , am reusit
sa infiintam acest serviciu , deoarece cetatenii erau pusi pe drumuri pentru a obtine
certificatul de urbanism si autorizatia de construire a Consiliul Judetean Neamt, care
ne incasa si taxele oficiale.
Acest serviciu este coordonat de un referent personal contractual , urmand
ca pe viitor sa trimitem la specializare de scurta durata acest cadru. In anul 2006 au
fost eliberate un numar de 8 autorizatii de construire. Petru serviciu urbanism avem
asigurat program de consultanta pe calculator.
PROIECTE PE ANUL 2007
In functie de bugetul pe care il avem in anul 2007 sa promovam unele
proiecte pe diferite domenii infrastructura, administratie publica , este adevarat ca in
anul precedent 2006 nu am avut intocmit nici un program cu solicitare de bani
europeni, desi la nivel local dispunem de toata logistica necesara , calculatoare ,
internet, legislatie, ce ne lipseste este un specialist in programe pentru a accesa mai
agresiv bani europeni.
Tot pentru anul 2007 ca o necesitate ne revine sarcina de a reactualiza
P.U.G.-ul comunei Bozieni, pentru care Consiliul local a alocat deja din bugetul local
la capitolul cheltuieli suma de 350 milioane lei.
In anul 2007 avem in fondul de rulment generator de dobanzi la Trezoreria
Roman suma de bani pentru achizitii publice pe investitii a unui tractor plus
remorca si plug deszapezire.
De efectuat reparatii capitale la sediul administrativ denumita popular „Casa
Alba";
Finalizarea punerilor in posesie atat la teren agricol cat si vegetatie
forestiera, a tuturor legilor funciare inclusiv inclusiv Legea 247/2005 a actionarilor
si locatorilor ce au detinut teren in perimetrul S.C. Agrocomplex S.A. Cuci si
emitere titlurilor de proprietate.
Continuarea in Scoli prin I.S.J. Neamt a programului reabilitare 2 respectiv
scoala Cuci si scoala Iucsa, derularea investitiilor cu sumele cuprinse in fondul de
rulment.

Am vorbit pana acum de ceea cc s-a realizat impreuna si alaturi de
locuitorii satelor comunei Bozieni. Nu ma multumesc cu cele realizate , voi
continua si in urmatorii 2 ani pe sloganul “stapanul administratiei publice este
cetateanul".
Am de gand sa realizez lucruri frumoase pentru ca locuitorii comunei sa tie
mandri ca locuiesc aici.
.
Ce isi doreste un primar de ori unde din tara?
Nimic altceva decat faptul ca toti cei care 1-au ales sau nu l-au ales sa fie
multumiti de rezultate.
Colaborarea cu dvs si in mod deosebit sprijinul dvs. sunt de mare
importanta , sunt hotaratoare pentru ce vrem si trebuie sa facem pentru comuna .
Aveti convingerea ca, si de acum inainte , veti fi primiti cu acelasi respect si
aceeasi solicitudine ca, veti fi consultati si veti contribui direct in tot ceea ce se va
intreprinde pentru prosperitatea comunei Bozieni si asezarea ei in randul comunitatilor
europene.
In incheiere tin sa multumesc consilierilor locali pentru sprijinul si
intelegerea acordata pentru realizarea obiectivelor din anul 2006 care dupa cum a
vazut , nu au fost putine.
As vrea de asemenea sa-i multumesc d-lui. viceprimar Oprea Mihai si nu in
ultimul rand colegilor din aparatul propriu care si-au indeplinit sarcinile pe linie de
serviciu.

