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RAPORT

ANUAL

privind starea economica , sociala si de mediu a unitatii administrativteritoriale a comunei Petru Rares pentru anul 2017

In temeiul prevederilor art.63(3) lit. a din Legea Administratiei Publice
Locale nr. 215/2001 republicata , cu modificările și completările
ulterioare,Primarul comunei Petru Rares supune spre analiza si aprobare
raportul anual privind starea economica , sociala si de mediu pe anul 2017.
Comuna Petru Rares este compusa din doua localitati: Reteag si
Bata , localitatea de resedinta fiind Reteagul . Populatia comunei după
ultimul recensamant numara 3720 locuitori si 1055 gospodarii,populația
după domiciliu fiind la data de 1 ianuarie 2017 de 3824 locuitori.
I. ACTIVITATEA ECONOMICA
Comuna Petru Rares a beneficiat pentru anul 2017 de un buget in
suma totala de 4.659.098 lei la partea de venituri și de 4.439.624 lei
la partea de cheltuieli.
Partea de venituri se compune din:
-Impozitul pe venit............................................................. 3.659 lei
-Cote și sume defalcate din impozitul pe venit..............1.029.812 lei
-Impozite și taxe pe proprietate...................................... 332.780 lei
-Sume defalcate din TVA.................................................2.735.752 lei
din care:-pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate.................................................2.239.752 lei
-pentru echilibrarea bugetului local............... 496.000 lei
-Taxe pe utilizarea bunurilor și mijloace transport...... 209.423 lei
-Alte impozite și taxe fiscale.......................................... 14.000 lei
-Venituri din proprietate-închirieri,concesiuni............. 24.349 lei
-Amenzi,penalități,confiscări......................................... 151.168 lei
-Diverse venituri.............................................................. 88.139 lei
-Subvenții......................................................................... 70.016 lei
Partea de cheltuieli,pe indicatori se prezintă astfel:

-Autoritatea executivă și legislativă............................. 854.384 lei
-Transfer din bugetul local pentru asistența socială.. 15.600 lei
-Ordine publică și siguranță națională,protecție
civilă...............................................................................
3.289 lei
-Învățământ..................................................................... 1.766.632 lei
-Sănătate......................................................................... 29.357 lei
-Cultură........................................................................... 350.035 lei
-Asistență socială.......................................................... 512.218 lei
-Servicii de dezvoltare publică..................................... 275.633 lei
-Salubritatea și gestiunea deșeurilor..........................
92.430 lei
-Agricultura...................................................................
4.209 lei
-Drumuri și poduri........................................................ 535.837 lei.
Din capitolul cheltuieli,în anul 2017,s-au realizat următoarele
obiective:
A.-CULTURĂ:
-Cofinanțare Amenajare exterioară,împrejmuire și branșamente la
Cămin Cultural Reteag.
B.-DEZVOLTARE COMUNALĂ:
- Achiziționare și montaj sistem electronic TRECERE PIETONI în cele 2
localități componente ale comunei;
- Studiu de fezabilitate înființare rețele de distribuție Gaze Naturale în
comună.
-Cote inspectoratul de stat în construcții,diriginete de șantier,avize.
D.-DRUMURI și PODURI
-Amenajare trotuare.șanțuri și accese localitatea RETEAG ,din
D.N.17(E 58) la Stația CFR Reteag
-Cote inspectoratul de stat în construcții,diriginte de șantier.
Toate aceste cheltuieli s-au gandit a fi efectuate in domeniile in care
am considerat ca suntem deficitari , incercand sa aducem o crestere a
bunastarii si nivelului de trai al cetatenilor comunei .
Pentru ca cetatenii sa se poata deplasa la locurile unde isi castiga
existenta , s-a avut in vedere repararea drumurilor comunale .De asemenea
pentru creșterea calității vieții s-a făcut repararea si extinderea retelei
electrice,cea de apă potabilă și canalizare pe tronsoanele cuprinse în prima
etapă diin localitățile Reteag și Bața.
II . ACTIVITATEA SOCIALA
In domeniul social s-a avut in vedere :
- Ajutarea familiilor sarace , acordandu-se un număr de 62 ajutoare
sociale conform Legii 416/2001 ,cu modificările și completările ulterioare
pentru 12 familii cu 2 persopane,6 familii cu 3 persoane,5 familii cu 4
persoane,5 familii cu 5 persoane și 3 familii cu peste 5 persoane si 31
persoane singure ceea ce a insemnat
suma de 169.470 lei,plata
asigurându-se prin AJPIS Bistrița-Năsăud.

- S-au facut platile in intregime pentru personele institutionalizate la
Căminul de la Nuseni.
De asemenea au fost asigurate în întregime plățile pentru asistenții
personali ai persoanelor cu handicap precum și al indemnizațiilor aferente
către persoanele cu handicap care au formulat această opțiune.
Asistenta medicală pe anul 2017 a fost asigurata prin Dispensarul
uman din localitatea Reteag , unde functioneaza si o farmacie . Personalul
medical a fost asigurat de trei medici , doi generaliști si altul stomatolog si
3 asistente medicale.
III . ACTIVITATEA CULTURALA
In ce priveste cultura ,putem să ne declarăm mulțumiți în ceea ce
privește localul căminului cultural din localitatea RETERAG,care a fost
predat CNI în vederea REABILITĂRII ACESTUIA LA STANDARDE
MODERNE,AUTORITĂȚII PUBLICE REVENINDU-I SARCINA DE A ASIGURA
PRIN BUGET DOAR UTILITĂȚILE,lucrare finalizată în anul 2017.
IV . ACTIVITATEA MEDIULUI
In privinta celui mai sensibil domeniu si anume mediul ambant , atat
legislativul cat si executivul au depus eforturi considerabile pentru a stârpii
pe
cat
posibil
fenomenul
aruncarii
rezidurilor
menajere
la
intamplare,asigurându-se pentru întreaga populație tomberoane pentru
colectarea rezidurilor,ridicarea acestora efectuându-se săptămânal în ziua
de joi.
Cu toate ca s-au pus tablițe avertizoare , cu toate ca s-au curatat de
nenumarate ori cursurile de apa , mentalitatea cetatenilor lasa foarte mult
de dorit . In continuare va trebui sa ducem multa munca de lamurire , atat
cu elevii cat si cu cetatenii in privinta acestui mare flagel – depozitarea
gunoaielor precum și aruncarea lor pe cursul de apă care traverseaza
localitatea Reteag,în special al peturilor.
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