RAPORT

CU PRIVIRE LA MODUL DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUŢIILOR PROPRII ALE
PREŞEDINTELUI RAIONULUI IALOVENI PE ANUL 2014

2014

Domnilor vicepreședenți,
Doamnelor și domnilor consilieri,
Stimați colegi,

Potrivit art. 53, alin. (1), litera q) din Legea nr. 436 din 28.12.2006, privind
administrația publică locală, în calitate de preşedinte al raionului Ialoveni, am obligaţia
de a vă prezenta raportul de activitate, privind modul în care mi-am îndeplinit atribuţiile
specifice şi hotărârile Consiliului raional pe parcursul anului 2014.
Prezentul raport cuprinde, în sinteză, activitatea tuturor secțiilor si direcțiilor din
cadrul Consiliului raional Ialoveni, dar şi a compartimentelor de specialitate din cadrul
aparatului propriu, activitate desfăşurată în vederea atingerii obiectivelor propuse şi
care decurg din aplicarea legislaţiei specifice.
Ca şef al administraţiei publice raionale, având printre altele, ca cea mai importantă
atribuţie, respectarea Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a ordonanţelor şi
hotărârilor guvernului, a hotărârilor Consiliului raional şi a altor acte normative, am
urmărit ca,

imediat după publicarea acestora, să se stabilească măsurile necesare

pentru punerea în aplicare a sarcinilor ce decurg de aici.
În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, ca for deliberativ, Consiliul raional Ialoveni sa întrunit în decursul anului 2014 în 7 şedinţe, ordinare 5 şi 2 extraordinare, analizânduse şi adoptându-se hotărâri ce au vizat în principal următoarele aspecte de interes public:
 aprobarea contului de execuţie a bugetului pe 2014, contul de execuţie a
bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii;
 aprobarea bugetului anual şi al rectificărilor acestuia;
 adoptarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii ale
instituţiilor aflate în subordine;
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 adoptarea deciziei cu privire la construcția locuințelor sociale;
 aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Ialoveni pe anii 20142020;
 administrarea domeniului public şi privat al raionului;
 instituirea Biroului Comun de Informații și Servicii;
 proiecte şi acorduri de parteneriat pentru realizarea unor proiecte.

În desfăşurarea activităţii, în toate domeniile, m-am bucurat nu numai de sprijinul
consilierilor raionali ce activează în comisiile de specialitate, ci şi al aparatului de
specialitate din cadrul Consiliului raional Ialoveni.

Dacă este să facem o retrospectivă a activității secțiilor și direcțiilor care activează în
cadrul Consiliului raional Ialoveni, putem spune că acestea au realizat activitățile
conform planului de activitatea anual și au adus contribuții substanțiale la dezvoltarea
raionului Ialoveni.

1. Secția Economie

Pe parcursul anului 2014, Secția Economie și-a propus îndeplinirea cîtorva obiective,
participînd direct prin realizarea lor la dezvoltarea sectorului economic din raionul
Ialoveni, prin desfășurarea și coordonarea acțiunilor propuse finalizîndi-se cu rezultate
scontante și productive.

Printre cele mai importante direcții de activitate ale secției pot fi enumerate:
- Coordonarea, evaluarea și realizrea procedurilor de achiziții publice;
- Elaborarea analizei socio-economice ale raionului;
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- Elaborarea măsurilor orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului,
micului bussines și stimularea investițiilor;
- Acordarea suportului necesar în vederea implementării proiectului
APASAN;

2. Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri

Pe parcursul anului 2014 secția a adus aportul posibil în îmbunătățirea situației
obiectelor de menire socio-culturală din localitățile raionului și anume:
Au fost reparate:
 14 grădinițe de copii în sumă de 5520 mii lei;
 13 gimnazii în sumă de 8,660 mii lei;
 14 licee în sumă de 2710 mii lei;
 8 case de cultură în sumă de 2,283 mii lei
 5 centre medicale în sumă de 917 mii lei;
 5 sedii ale primăriilor în sumă de 834 mii lei;

Totodată, în scopul descentralizării sistemelor de alimentare cu căldură pe parcursul
anului 2014, în raion au fost proiectate și construite cazangerii și sisteme de alimentare
cu căldură în multe instituții.
 Au fost proiectate, construite, și reconstruite apeducte: în localitățile
Costești, Mileștii Mici, Văsieni, Țîpala, Zîmbreni;
 S-au construit sisteme de canalizare: în localitățile Bardar, Costești,
Mileștii Mici, Rezeni, Sociteni.
Referitor la îndeplinirea Programului raional pentru anul 2014 privind reparația și
întreținerea drumurilor publice, pe parcursul anului sau efectuat: lucrări de construcție
a drumurilor publice:
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 Drumul Ialoveni- Molești (Molești-Costești) (461 km 11-18);
 Drumuri pentru toate localitățile raionului finanțate din Fondul Rutier
Republican, în sumă de 16 mln lei;
 Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice din Fondul Rutier
raional în sumă de peste 6 mln lei.

3. Direcția Agricultură și Alimentație

Dintre cele mai importante realizări ale secției agricultură pot fi menționate
următoare direcții de activitate:
Procurarea tehnicii și utilajului agricol și anume, parcul de mașini și tractoare s-a
înoit cu:


Tractoare de diferite tipuri - 36 unități.



Utilaj agricol – 42 unități.



Combine – 1 unități.

Au fost procurate și instalate sisteme de irigare prin picurare și aspersiune – 6 (pe o
suprafață totală de 239.268 m.p.).
S-a procurat utilaj și s-a construit 9 sere cu suprafața totală de 21.253 m.p. Anul
curent, pentru implimentarea și dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare și procesare ce
constă în sporirea productivității și competivității sectorului agricol în or.Ialoveni, a fost
procurată și instalată o linie modernă de procesare, uscare și congelare a fructelor.
Pentru depozitarea și păstrarea de lungă durată a legumelor și fructelor în raion au fost
construite 9 frigidere noi cu o capacitate de depozitare în total de 1.120 tone.
Conform regulamentului de subvenționare în agricultură la procurarea tehnicii și
utilajului agricol, modulelor de sere, echipamentului ce formează sisteme de irigare și
echipamentului pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare, au fost
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depuse 81 de dosare la subvenționare, suma sprijinului financiar solicitat, constituind
aporximativ 18.607.351 mln. lei
Este necesar să menționăm faptul, că ramura agriculturii în raion se află într-o
permanentă dezvoltare, atestînd o dinamică pozitivă a acestui proces în toate direcțiile.
În anul curent, în raion s-au înființat noi plantații multianuale și anume:
Agricultorii au plantat 46,3 ha de vii și 51,5 ha de livezi. În acest scop, s-au perfectat
33 de dosare pentru care Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a sprijinit financiar
cu suma de 2,441 mln. lei. Făcînd o totalizare, putem menționa, că în total s-au perfectat
156 dosare și Ministerul Agriculturii a stimulat investițiile înfăptuite de agricultorii noștri
prin Legea Nr.135 din 24.02.2014 privind ,,Modul de repartizare a mijloacelor fondului
de subvenționare a producătorilor agricoli” cu suma de 24,434 mln. lei.
Agricultura în raion va prospera în cazul susținerii mai eficiente din partea
guvernului R.Molodova și în cooperare cu țările Uniunii Europene. Avem nevoie de
apropierea de Uniunea Europeană, fiindcă vestul ne susține financiar prin tehnologii
avansate și tehnică performantă, dar și prin oferirea piețelor pentru produsele agricole
și vinurile noastre. Un exemplu viu este proiectul “Drumul vinului” pe care l-am inițiat și
dorim să-l realizăm în continuare, cu suportul administrației județului Prahova. Astfel, în
traseul turistic ,,Drumul vinului” a Județului Prahova din România, va fi inclus și raionul
Ialoveni. Acest proiect grandios, prevede investiții mari în domeniul vitivinicol al
raionului și în alte domenii de infrastructură rurală, care vor veni din fonduri europene.

5

4. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

Scopul Direcției este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în
dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raza unității administrativ teritoriale în
care activează, având stabilite următoarele obiective de activitate:
 Dezvoltarea și administrarea serviciilor de asistenta socială la nivel
teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu.
 Satisfacerea necesităților sociale a persoanelor și grupurilor aflate în
dificultate de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.
 Asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea
și accesul la resursele și serviciile existente în comunitate.
În scopul susținerii familiilor vulnerabile, pe parcursul anului 2014, în baza
perfectării cererilor parvenite, în număr de 9921, a fost acordat ajutor social/ajutor
pentru perioada rece a anului, în sumă 4725.6 mii lei.
De asemenea, prin intermediul Fondului Local de Susținere Socială a Populației,
pentru anul 2014, au fost acordate ajutoare materiale în sumă de 2746,8 mii lei, pentru
5218 persoane aflate în dificultate.
Totodată, din contul mijloacelor Fondului Local de Susținere Socială a Populației au
fost finanțate 5 cantine sociale (s. Puhoi, c. Zâmbreni, s. Ulmu, s. Costești, s. Molești),
suma alocațiilor constituind 112,0 mii lei, pentru 298 beneficiari.
De prestații sociale prin intermediul Direcției ASPF au mai beneficiat:
 3560 persoane, compensaţie la transport urban si suburban, în
suma de 860.6 mii lei.
 256 persoane cu dezabilități ale aparatului locomotor, prestație
anuală, în sumă de 178,8 mii lei.
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 53 familii/112 copii, sprijin familial, în sumă de 110,8 mii lei. Cu
suportul A.O. “LUMOS” au fost susținuți financiar 28 familii/45 copii, în
sumă de 160,3 mii lei.
Importante sunt Serviciile sociale instituite în subordinea Direcției pentru
îmbunătățirea calității vieții copiilor în situație de risc și celor separați de familie:
Asistență Parental Profesionistă, Casă de copii de tip Familie, Asistență Personală,
Echipă Mobilă, Casă Comunitară pentru copii în situație de risc or. Ialoveni, Casă
Comunitară pentru copii cu dezabilități s. Hansca, Centrul de asistență socială a copilului
și familiei. Numărul copiilor în situație de risc plasați în servicii pentru anul 2014 fiind în
creștere, 384 copii, iar alocațiile financiare pentru întreținerea serviciilor constituie
2763,6 mii lei.
Consiliul raional, în vederea asigurării protecției sociale a familiilor nevoiașe,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dezabilități, cât și copiilor aflați în situații de risc,
are stabilite relații de colaborare cu organizații neguvernamentale, inclusiv: Fundația
“LUMOS”, AO Keystone, AO Acasă, AO Concordia, ș.a. .

5. Secția Cultură
Pentru anul 2014 Secția Cultură a desfășurat mai multe acțiuni culturale
prioritare

printre care se numără concursurile și festivalurile raionale pentru

promovarea folclorului și perpetuarea tradițiilor.
O realizare a anului 2014 a fost includerea raionului nostru în prima etapă a
Programului NOVATECA. Prin urmare, în cadrul acestui program, 26 de biblioteci au fost
dotate cu tehnică modernă, iar specialiştii din aceste biblioteci au beneficiat de instruiri.
Biblioteca publică orăşenească Petre Ştefănucă a beneficiat de 10 calculatoare
staţionare 2 laptopuri, imprimantă multifuncţională, diaproector, ecran, ruter.
25 de biblioteci publice ( în total 100 de calculatoare, fiecare a primit cîte o
imprimantă multifuncţională, ruter WI-FI.
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De asemenea, unele instituții culturale din raion au fost dotate cu tehnică modernă
și utilaje:
Casa Raională de Cultură Ialoveni: a fost dotată cu utilaj de amplificare a sunetului
în valoare de 45,6 mii lei și microfon în valoare de 10,9 mii lei.
Bardar : condiţioner 10 mii, scaune 11 mii
Moleşti – scaune 39 mii
Costeşti 16 mii
Convectore electirce : Costeşti – 2; Ulmu – 1, Cigîrleni – 1 ( 5.500 lei)

6. Direcția raională Învățămînt
În activitatea sa, Direcția Învățămînt s-a concentrat pe cîteva direcții prioritare:
Reorganizarea rețelei din perspectiva accesului la educație de calitate, asigurarea cu
cadre a instituțiilor de învățămînt, prevenirea abandonului școlar și asigurarea
școlarizării. Pentru anul 2014 procentul școlarizării se menține la 99,8 %. Pentru
prevenirea abandonului școlar și susținerea financiară a familiilor numeroase,
monoparentale, devavorizate din fondul social de susținere a populației a fost alocată
suma de 453 600 lei (1134 copii, 574 familii) .
Cadrele didactice din raion au implementat activ în cadrul procesului educațional,
noile tehnologii educaționale, axate pe formarea competențelor elevilor.
Realizări importate s-au făcut și la capitolul educație incluzivă. Bugetul pentru
Educația inluzivă în 2014 a constituit 1708,0 mii lei. Pentru realizarea activităților în cele
10 Centre de resurse pentru copii cu CES, din raion, au fost angajate cadre didactice de
sprijin: în total în anul de studii 2013-2014 au fost angajate și activează 12 cadre
didactice de sprijin.
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De asemenea, au fost asigurate condiții de acces pentru copii cu probleme
locomotorii: în instituțiile unde sunt create cele 10 Centre de resurse au fost construite
rampe, bare de susținere, WC adaptat și altele.
În anul 2014, Consiliul raional a alocat sumele necesare pentru crearea a 4 Centre
de resurse:
 În gimnaziul Gangura în sumă de 200 mii lei (1 semestru);
 LT “D. Cantemir” Văsieni – 330 mii lei (1 semestru);
 LT “Horesti” -300 mii lei (1 semestru)
 LT “Molesti” -300 mii lei (1 semestru)
Pentru proiectarea Centrelor de resurse care au fost create de AO LUMOS LT
Puhoi, LT Costești, G Malcoci, au fost alocate cîte 65 mii lei de Consiliul raional. Totodată,
Consiliul raional a alocat sumele necesare pentru alimentarea suplimentară a copiilor cu
CES.
Pentru construcția Unității de Educație Specială, în conformitate cu acordul semnat
cu AO LUMOS a fost alocată suma de 1 mln lei.
A fost alocată suma de 120 mii lei pentru proiectul construcției clădirii Gimnaziului
Cigîrleni. Din bugetul raional sînt suportate cheltuielile pentru reparațiile capitale în
instituțiile de învățămînt în proporție de 80 %.
Au fost alocate 50 burse a cîte 200 lei lunar din bugetul Consiliului raional pentru
elevii cu performanțe deosebite din instituțiile școlare din raion. Pentru odihna copiilor
a fost alocat 1mln 300 mii lei.

7. Domeniul Tineret şi Sport
Bugetul investit în domeniul tineretului pentru anul 2014 a fost de 250 000 lei. Din
aceste surse au fost organizate și desfășurate mai multe activități pentru stimularea și
facilitarea participării tinerilor la viața comunității.
Dintre cele mai importante pot fi menționate:
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 Crearea a 11 consilii locale de tineret;
 A fost desfășurată runda a VIII-a și a IX-a a Programul de Granturi Mici al
Fondului pentru Tineri Ialoveni, în cadrul cărora au fost implementate de către
tineri din raion, 36 de proiecte comunitare, cu un buget total de 144 mii lei.
Pentru domeniul sportului a fost alocată suma totală de 323.629 mii lei. Din aceste
surse au fost organizate evenimente sportive în diverse domenii ale sportului. Astfel, au
fost desfăşurate Campionate şi Cupe raionale la atletism, baschet, fotbal, lupte, tenis de
masă şi volei.

8. Serviciul Arhivă

Dintre cele mai importante activități desfășurate de către Serviciul arhivă pentru
anul 2014, pot fi menționate:
 Asigurarea integrității fizice a documentelor de arhivă;
 Organizarea păstrării departamentale și ordonarea documentelor;
 A fost controlată starea arhivelor, lucrărilor de secretariat și a
nomenclatoarelor în 3 instituții;
 Valorificarea documentelor de arhivă;

9. Serviciul Cadastru
În conformitate cu Regulamentul de activitate și Programul de lucru pentru anul
2014 Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru a întreprins un şir de măsuri şi a executat
lucrări ce ţin de reglementarea regimului proprietăţii funciare, promovarea reformei
funciare, ţinerea evidenţei cadastrului funciar pe categorii, deţinători şi varietăţi de
terenuri a fondului disponibil pe raion, și anume.
Dintre cele mai importante activități desfășurate pentru anul 2014, pot fi
menționate:
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1. organizarea seminarelor tematice cu specialiştii pentru reglementarea regimului
proprietăţii funciare din primării, în problemele ce ţin de evidenţa cadastrului funciar,
promovarea reformei funciare, vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole şi cu altă
destinaţie, darea în arendă a acestora, familiarizarea cu prevederile legislaţiei funciare şi
modificările respective la ea.
2. Au fost examinate petiţii şi cereri ale cetăţenilor ce ţin de reglementarea
regimului proprietăţii funciare. Primirea în audienţă a cetățenilor cu diferite probleme
funciare.
3. Se asigură evidenţa şi controlul permanent privind modul de folosire a terenurilor
agricole de către agenţii economici. Marea majoritate a terenurilor cu destinaţie agricolă
sunt date în arendă de către proprietari în bază de contract, care nu întotdeauna
corespund cerinţelor.
4. La moment, se inițiază elaborarea cadastrului funciar pentru anul 2014, pentru
evidența tehnică, economică și juridică, prin care se realizează stabilirea, înregistrarea ,
descrierea și marcarea pe hărți și planuri cadastrale ale tuturor terenurilor de pe
teritoriul raionului Ialoveni, indiferent de destinația și tipul lor de proprietate.

10. Secţia Administraţie Publică

Dintre obiectivele principale realizate în anul 2014 de către secţia Administraţiei Publică
pot fi menţionate:
 Coordonarea implementării Proiectului-Pilot “Oportunităţi privind dezvoltarea
proiectelor e-administrare şi e-Guvernare în localităţile raionului ” în colaborare cu
MoldData;
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 Coordonarea acţiunilor privind activitatea Biroului Comun de Informaţii şi
Servicii prin intermediului Grupului de Lucru al BCIS Ialoveni;
 Coordonarea privind desfăşurarea întrunirii IP şi reprezentanţii CR cu cetăţenii,
în localităţile raionului, pentru perioada lunilor februarie-iulie 2014;
 Coordonarea întrunirilor raionale şi a acţiunilor privind desfăşurarea şedinţelor
ordinare/extraordinare a Consiliului raional;
 Primirea cererilor si perfectarea dosarelor pentru satisfacerea Serviciului Civil;
 Pentru anul 2014 s-au efectuat 9 privatizări;

Doamnelor şi domnilor,
Anul 2014 poate constitui un bun prilej de analiză a posibilităţilor şi strategiei de
acţiune pentru actualul mandat. Din acest punct de vedere, putem spune că 98% din planul
de activitate s-a realizat
Totuși, în perspectivă trebuie să realizam o analiză profundă, eficientă şi responsabilă a
posibilităţilor şi resurselor, începând cu construirea bugetului.
Se impune totodată să reevaluăm o serie de cheltuieli pentru a crea un disponibil de
resurse care poate fi angajat în dezvoltare. Suntem conştienţi de faptul că eforturile şi
realizările noastre trebuie să răspundă aşteptărilor celor care ne-au ales şi pe care îi
reprezentăm, iar din acestă perspectivă, trebuie să găsim cele mai eficiente soluţii şi măsuri
pentru asigurarea unei evoluţii ascendente spre binele locuitorilor raionului Ialoveni.
Existenţa unui buget echilibrat, buna conlucrare în promovarea unor
importante, capacitatea de a gestiona eficient

proiecte

problemele cu care ne- am confruntat,

reprezintă argumente care ne indreptăţesc să privim cu optimism spre viitor.
Vă mulțumesc !
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