RAPORT DE ACTIVITATE
al Primarului comunei
Sărata Veche
pentru anul de mandat 2020

Doamnelor şi Domnilor, Stimaţi consilieri, invitați, Bună ziua!!!
Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest
caz anul 2020, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt
ferm convinsă de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de
toți locuitorii comunei.
Prin această sinteză a activității Primăriei, dorim să punem la dispoziție date
concrete despre activitatea desfășurată, despre modul cum au fost folosiți banii publici,
despre maniera și eficiența rezolvării problemelor comunei.
Așa cum am considerat necesar pe tot parcursul de la preluarea mandatului de
Primar, vreau ca raportul să reprezinte nu doar un act administrativ impersonal sau
formal, dar să fie un imbold pentru noi performanțe, pentru îmbunătățirea continuă a
calității și eficienței administrației publice locale.
Rezultatele atestate sunt un efort comun al întregii echipe, a aparatului primăriei
și a serviciilor subordonate, a Dstră D-lor consilieri, care au depus o muncă
considerabilă pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate. Ne-am străduit să răspundem
cu responsabilitate doleanțelor cetățenilor și să respectăm, totodată, cadrul legislativ și
normativ în vigoare.
În context, vreau să reiterez că activitatea în administrația publică locală necesită
nu doar cunoștințe profunde în diverse domenii de activitate, dar și anumite calități
personale, abilități de comunicare, disponibilitatea de a sacrifica timpul personal în
interesul comunei, a munci cu dedicație etc. Din acest considerent, exprim sincere
mulțumiri tuturor celor care au muncit cu dedicație pe parcursul anului 2020 și au făcut
posibil să răspundem la solicitările cetățenilor și să intervenim prompt în soluționarea
multiplelor probleme ale comunei, au făcut față pandemiei.
De asemenea, mulțumim mult tuturor celor care s-au implicat activ în viața
publică a comunei, au susținut activități de voluntariat, au oferit contribuții în diferite
proiecte, au venit cu sugestii/recomandări și ne-au consultat pe anumite subiecte.
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sper că vom reuși să îmbunătățim activitatea
noastră și ne vom strădui în continuare să îndreptățim încrederea oferită din partea
cetățenilor!

În continuare voi prezenta punctual nivelul de implementare a fiecărui obiectiv. În
tot acest timp al căutării unui nou drum, al turbulenţei şi furtunilor financiare urma
să căutăm idei, să realizăm proiecte, cu alte cuvinte speranţă, certitudine, soluţii
prin urmare, luînd ca maximă că Apa este izvorul vieţii, mi-am propus să asigurăm
toţi locuitorii cu apă.Prima realizare la acest capitol a fost investiţia din fonduri
europene prin intermediul FEN din Moldova, în urma căreia a fost construită
rețeaua de asigurarea cu apă cu ă lungime de 9 km în satul Sărata Nouă, Instalat un
turn cu o capacitate de 50 m3 și o pompă de pompare a apei, conectarea la rețeaua
de energie electric și distribuirea apei către consumatori, reabilitarea uror porțiuni
de drum, urmează construcția unei porțiuni în asfalt.
Valoarea totală a depăşit 4 mln lei. Suplimentar în anul 2020 din contul bugetului local a
fost alocată contribuția de 211857,99 lei, investiții suplimentare la fîntîna arteziană.

În continuare a fost realizat și verificat un alt proiect tehnic, valoarea căruia
constituie aproximativ 4 mln lei la fel de aprovizionarea cu apă a satului Hitresti
cu o rețea de aprovizionare cu apă cu lungimea de 12 km și turn de apă. Proiectul
dat a fost depus spre finanțare la AIPA, urmează etapa de verificare, contribuția
comunității la acest proiect este în sumă de 30 % din valoarea totală.
Din sursele FEN la fel este început și proiectul nostrum de construcție a sistemului
de canalizare, valoare totală a căruia este de circa 10 mil lei. Pîna la momentul
actual este construită doare 70% din rețea de 12 km, urmează a fi construite 2 stații
de pompare și o stație de filtrare.
Un alt obiectiv a fost şi rămîne în continuare construcţia şi reparaţia capitală a
drumurilor locale. Prima impresie despre gradul de dezvoltare şi bunăstare a unei
localităţi este formată de calitatea drumurilor. Au fost realizate următoarele
proiecte:
Prin programul Drumuri 2020 a fost realizată:
Str. Livezilor + str. Înțelepciunii, 800m în sumă de 1100mii lei
Consiliul Raional Fălești
s. Hitrești, str. Credinței – 1200m asfalt 3000mii lei
s. Sărata Nouă str. Nucilor - 730 m asfalt
Buget local în sumă totală de 941564 lei
s. Sărata Veche
str. Nucilor 730 m
str. Speranței 260 m
str. Valea Mare 100 m
s. Sărata Nouă
str. Pacii -140 m
str. M. Eminescu -600m
s. Hitrești
str. Credinței 600 m
Desigur, ideal ar fi construcţia sistemului de canalizare în totalitate, după care
să urmeze renovarea drumurilor, dar cu regret disponibilitatea
financiară insuficiente şi posibilitatea accesării fondurilor este limitată.
La cererea nostră au fost efectuate lucrări la sistemul de electrificarea prin
schimbarea transformatoarelor de o capacitate mai înaltă pe strada Tineretului și
pe strada Salcîmilor.
- S-a efectuat iluminarea strazilor: în sumă totală de 160 mii lei
str. Înțelepciunii - 500 m s. Sărata Veche
str. Chișinăului – 400 m s. Sărata Nouă

str. Independenței – 200m

Deasemenea în urma proiectului ”Implicarea – cheia succesului” implementat în
parteneriat cu AO ”Viitorul”, finanțat de GYZ Moldova. A fost reparat sistemul de
încălzire la Centrul de cultură și Agrement, schimbate geamurile și construit bloc
sanitar, valoarea totală a investiției din bugetul local 700 mii lei, din partea
proiectului, procurat cazan pe biomasă, tocator pentru crengi, 2 tocătoare pentru
frunze, organizat I et. a concursul Green Mahala, unde au fost alocate 10 premii,
bănc,i scrînciobe, foișor, pentru mahalele care s-au implicat cel mai mult în
amenajarea mahaleor, informată toată populația din comună.
La acest capitol mai urmează încă sa lucrăm cu toții împreună, la fel și cu comisia
administrativă deoare o parte din populația noastra încă nu a învățat acestă lecție,
dar ei trebuie sa fie conștienți de faptul că nu fac rău decît însuși lor.
• Împlementarea în parteneriat cu AO”Casmed” îngrijirea la domiciliu a
persoanelor în etate și cu dezabilitați – contribuția 54306lei
În conformitate cu art.20 alin. (5) din Legea nr.436 /2006, deciziile cu caracter
normativ au intrat în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin publicare
sau prin afișare în locuri publice, iar cele cu caracter individual – la data
comunicării persoanelor vizate. Așa, în perioada raportată al an. 2020 au fost
emise 36 dispoziții cu caracter normativ și 42 individuale, care au fost aduse la
cunoștință conform legislației în vigoare.
• Toate acte normative adoptate au fost supuse controlului legalității de către
Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.
• În adresa primăriei au parvenit și au fost înregistrate 21 petiţii şi
47
cereri ale cetăţenilor, persoanelor juridice pe diferite chestiuni. Toate
petițiile au fost examinate conform Legii.
• În anul 2020 în adresa Primăriei a parvenit 78 documente de la organele
ierarhic superioare şi din alte organizaţii, instituții. La rîndul nostru au fost
expediate 89 documente persoanelor juridice, cetățenilor.
• Astfel, pentru a fi mai aproape de cetățenii noștri și în scopul asigurării
transparenței procesului decisional și desfășurarea activităților cu caracter
public în cadrul proiectului de asistență a Programului Comun de
Dezvoltare Locală Integrată PNUD Moldova, DAR 1+3 primăria
împreună cu baștinașii după implementarea cu succes a poiectului ”Dor de
casa buneilor” reparat și amenajat clădirea pentru muzeul comunei.
Împreună cu AO ”Casmed” a fost împlementat proiectul ”Comunitatea
prietenoasă vîrstei” cu ajutorul căreia a fost elaborată strategia pe domeniul
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social al comunei Sărata Veche și depus și cîștigat proiectul ”Dîruim o rază
de speranță împreună” care urmează a fi implementat în anul 2021.
Primirea în audienţă a 260 de persoane. Soluţionarea problemelor în
măsura posibilităţilor. Elaborarea şi adresarea la diferite autorităţi şi instanţe
a unui volum de circa 97 de demersuri. Petrecerea adunărilor sectoriale cu
populaţia.
Petrecerea a 12 ședințe a Consiliului local pentru protecția dreptului
copilului
Asigurarea accesului imediat la informaţiile publice, descentralizarea
activităţii administraţiei, prin implementarea proiectului Comunitatea Mea,
organizarea seminarelor agenții economici din teritoriul comunei, Elaborarea
planului economic de dezvoltarea a comunei Sărata Veche ;
Întreținerea paginei de socializare a primăriei

Din partea secretarului consiliului, împreună cu ceilalți funcționari s-a
dus un lucru mare la
 actualizarea listelor electorale în format electronic cu un număr total
de alegători înscriși pe lista de bază; oferirea consultărilor necesare
cetăţenilor în mod verbal, la telefon sau sub formă scrisă;
 evidenţa permanentă a acestora și modificările ce țin de informația
despre membrii gospodăriei plecați definitiv – non-sosite în localitate,
 informația despre limita de vîrstă, de invaliditate, de schimbare a
buletinului de identitate, decesul sau nașterea efectuate în registrele
de evidență a gospodăriilor populației în număr total de 1659 conturi
personale.
De catre specialistului în reglementarea regimului proprietății funciare se
acumuleaza informația și se pregatește documentația pentru delimitarea,
înregistrarea terenurilor publice, corectarea erorilor în urma măsurărilor massive.
Zilele de primire în audiență a cetățenilor conform graficului de lucru sunt
zilele de luni și joi, dar de multe ori nu se respecta, avînd loc audiența zilnică,
după necesitate.
Au fost emise 3 certificate de urbanism, 3 autorizaţii de construire.
În perioada menționată, în cadrul compartimentului Stare Civilă au fost
întocmite următoarele acte:
- certificate de naștere - _11_
- certificate de căsătorie - _10_
- certificate de deces - _57_
Au fost eliberate _229_ procuri cetăţenilor, pentru ridicarea pensiei, adaos la
pensie, alocațiilor sociale de stat, compensațiilor persoanelor cu dizabilități,
ajutorului social şi altor alocaţii de bani de la Poşta Moldovei.

Totodată, Primăria a eliberat în total 2096 adeverinţe cetăţenilor, dintre
care: contraplată taxate cu 2lei pe diferite chestiuni au fost eliberate 32 referințe
ale cetățenilor, 944 adeverinţe în sumă de 1888lei şi gratis 1755 adeverinţe.
Numărul de adeverinţe s-a mărit datorită faptului că mulţi cetăţeni au beneficiat de
ajutor social, ajutor material, îndemnizaţie pentru perioada rece a anului, cît şi
pentru adaos la pensie, adeverinţe ce ţin de moştenirea legală, de eliberarea
titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren, adeverințecaracteristice, adeverințe eliberate la solicitarea poliției
Dacă ne referim la compartimentul Finanțele publice locale, ce constituie
bugetul unității administrativ teritoriale al com. Sărata Veche, el reprezintă
limitele maxime de resurse financiare, care pe parcursul anului bugetar se
utilizează de către executor /ordonator/ de buget, bugetul fiind format din:
a) venituri proprii;
b) defalcări de la veniturile generale de stat, conform normativelor
procentuale;
c) transferuri de la bugetul de stat sau din alt buget:
- transferuri din destinație generală;
- transferuri cu destinație specială;
d) încasări de mijloace speciale.
Bugetul total executat pentru anul 2020 îl constituie 8812,6 mii lei.
Unul dintre cele mai importante venituri proprii îl constituie acumulările
impozitelor pe bunurile imobiliare şi funciare de la persoane fizice şi juridice,
impozit funciar pe păşuni şi finete, venituri din vînzarea şi darea în arendă a
pămîntului ş.a. , care au fost îndeplinite în mărime de 100 procente pe anul 2020.
Pentru instituţii subordonate primăriei au fost investite surse financiare, pentru
întreținere și salarii. Au fost efectuate lucrari de reparații cosmetice la toate
instituțiile preșcolare, dotat cu tehnică de calcul toate gradinițele 50400 lei, masină
de spălat gr. Hitrești, aspirator, gr. Sărata Veche, lucrăre reparație a coridorului și
bloculiui alimentar gr, Sărata Nouă în sumă totală de 295260 lei, contribuția
primăriei 55 mii lei. Procurate 3 motocoase, Casa de cultură, gr, Sărata Nouă.
Din cauza pandemiei activitățile culturale au fost petrecute majoritatea on-line. Săptămina
diasporei, I iunie, hramul satelor.
Speranţă că vom putea fiecare în parte să ne realizăm visurile, iar împreună să avem certitudinea,
că păşim încrezători într-o lume care se reinventează sub ochii noştri. Este momentul în acest an,
în luna ce urmează să deschidem larg ochii pentru a înţelege ce este de făcut .
Este timpul să înţelegem că mai necesar, ca oricînd este identificarea unei căi între echilibru,
performanţă şi normalitate într-o lume care se schimbă cu fiecare zi şi în care in cultura, in
securitatea trebuie să lase loc de manifestare a valorii, seriozităţii şi competenţii.
Mă bucur că pot să Vă mulțumesc pentru că toți, absolut toți, ați făcut parte din echipa
care a încercat să aducă prosperitate și schimbarea localității în care trăim.

