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În conformitate cu prevederile art. 63 alin.(3) lit a) din Legea 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea 

atributiilor referitoare la relatia cu consiliul local, primarul prezinta consiliului local, in primul 

trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-

teritoriale. 

 Prin Hotărârea nr. 4 din 23 iunie 2016 s-a constituit Consiliul Local Oțeleni din 

componența căruia fac parte iar prin Hotărârea nr. 6 din 23.06.2016 s-a ales viceprimarul 

comunei Oțeleni domnul Gherăescu Felician Mihai.  

 La data de 17.10.2016 prin Ordinul Prefectul Județului Iași nr. 397 /17.10.2016 s-a 

constatat încetarea de drept a mandatului domnului Aiojoaei Ciprian , primar al comunei Oțeleni, 

județul Iași. În urma acestui act administrativ la nivelul Consiliului Local Oțeleni s-a adoptat 

Hotărârea nr. 37 din 24 octombrie 2016 prin care s-a luat act de Ordinul Prefectului Județului 

Iași nr. 397/17.10.2016. 

În conformitate cu prevederile art. 72. alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în caz de vacanță a functiei 

de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite 

prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar, care va primi o indemnizatie lunara 

unica egala cu cea a functiei de primar pe perioada exercitarii functiei. 

Începând cu data de 24 octombrie 2016 am preluat atribuțiile de Primar al comunei 

Oțeleni, județul Iași, până la organizarea unor noi alegeri care vor stabili noul primar. 

De la data de 24 octombrie până în prezent am îndeplinit atribuțiile prevăzute de art 63 și 

art 64 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și orice alte atribuții legale ale primarului stabilite prin alte acte 

normative în vigoare. 

 

Starea economică a comunei Oțeleni în anul 2017 

 

În conformitate cu prevederile art. 63. alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, primarul indeplineste 

atribuții referitoare la bugetul local, respectiv exercită functia de ordonator principal de credite, 

intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre 

aprobare consiliului local, initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de 

imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale și 

verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la 

organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.  

Conform executiei bugetare a Trezoreriei Tg.Frumos si a evidentei proprii, la data de 

29.12.2017 , situatia financiara a UAT Oteleni se prezinta astfel: 

- Incasari realizate               - 10.730.367 lei din care: 

- Sectiunea Functionare        – 4.218.464 lei 

- Sectiunea Dezvoltare          - 6.511.902 lei, din care: 

- Proiecte cu fin. europeana – 2.246.345 lei, 

- Proiecte PNDL                    - 3.375.354 lei 

- Plati efectuate                      - 10.126.260 lei . 

Rezultatul brut al exercitiului consta in inregistrarea sumei de 604.107 lei.(excedent) . 

In evidenta biroului de  impozite si taxe locale sunt inregistrate un numar de 2.500 de 

roluri de la care s-a incasat suma de 506.060 lei, reprezentand venituri proprii    
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La 29.12.2017, UAT Oteleni prezinta ramasita la incasarea impozitelor si taxelor locale  in 

valoare de   1.555.692 lei din care 498.411 lei reprezinta amenzi.         

Gradul de realizare a veniturilor în anul 2017 este de 32.52%. 

   Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului efectuate pana la data de 29.12.2017 

sunt urmatoarele: 

Cap.51.02       -  “Autorităti publice” : 367.860 lei din care: 

- Cheltuieli de personal  – 741.132 lei; 

- Bunuri si servicii        – 254.497 lei din care: 

- Furnituri de birou            - 7.872 lei; 

- Materiale pt.curatenie    –    972 lei; 

- Incalzit, iluminat          -  10.995 lei; 

- Apa , canal                         5.000 lei; 

- Carburanti si lubrifianti  – 14.328 lei; 

- Piese de schimb -                15.739 lei; 

- Posta, telecomunicatii    -   32.898 lei; 

- Materiale si prest serv.   -   84.235 lei; 

- Obiecte de inventar        -   18.985 lei; 

- Deplasari                         -    6.440 lei; 

- Consultanta                     -  19.772 lei; 

- Pregatire profesionala    -   23.840 lei; 

- Cheltuieli judiciare           -  3.639 lei; 

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii     - 9.780 lei; 

- Asociatii si fundatii                - 1.316 lei. 

                    

Cap.61.02 ,,Ordine publica si siguranta nationala’’ : 29.923 lei, din care: 

- Cheltuieli de personal -  28.874 lei; 

- - Bunuri si servicii        – 1.049 lei. 

 

Cap. 65.02 “Învătământ” : 2.089.504 lei din care: 

- Salarii –                 1.431.326 lei; 

- Bunuri si servicii –  165.205 lei ; 

- Asistenta sociala    -    22.880 lei; 

- Burse                      -    27.304 lei; 

- Investitii                -  445.133  lei . 

         Cap. 66.02 ,, Sanatate’’: 60.135  lei din care: 

- Asociatii si fundatii   – 14.863 lei; 

- Investitii                      - 45.272 lei. 

 

Cap. 67.02 “Cultură, recreere si religie” : 133.155 lei din care : 

- Salarii –                   69.296 lei; 

- Bunuri si servicii –  43.612  lei ; 

- Transferuri culte    -   18.000 lei ; 

- Investitii                   – 16.814 lei ; 

- Sume recuperate       - 14.567 lei. 

Cap.68.02 “Asigurări si asistentă socială” : 515.397 lei, din care : 

- Salarii asistenti personali    –        233.941 lei; 
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- Indemnizatii pers.cu handicap -   267.990 lei;    

- Aj.incalzire sezon rece             -   10.966 lei; 

- Alte cheltuieli in dom.asist.soociale -   2.500 lei ( premiere varstnici). 

 

Cap.70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publică” : 121.050 lei din care: 

- Iluminat public         – 99.790 lei ; 

- Bunuri si servicii      – 20.860 lei; 

Cap.74.02 „Protectia mediului”: Bunuri si servicii -  104.590 lei ( colectare si transp.deseuri 

menajere) 

Cap.84.02 “Transporturi” : 6.057.328 lei, din care: 

Bunuri si servicii – 139.779 lei – 

Carburanti si lubrifianti utilaje -      30.710 lei; 

Piese de schimb -                                 5.235 lei; 

Prest.serv.(deszapezire, pietruire,) – 90.740 lei. 

Reparatii curente drumuri si utilaje – 13.362 lei. 

Investitii – 2.246.345 lei pentru ob.Modernizare drumuri de exploatare FEADR. 

                  Conform datelor oferite de către Compartimentul financiar-contabil, biroul taxe și 

impozite, la nivelul anului 2017 sunt înregistrate: 

- 798 înștiințări de plată, somații și titluri executorii; 

- 4 dosare înființare popriri pe salarii și pensii; 

- 6 dosare de popriri pe conturi bănești; 

- 12 dosare de muncă în folosul comunității; 

- 79 dosare înscrieri mijloace de transport; 

- 32 dosare înscrieri tractoare, remorci, atelaje hipo; 

- 210 certificate fiscale eliberate; 

- 180 declarații de impunere – terenuri; 

- 31 mijloace de transport ridicate; 

- 16 acorduri de funcționare pentru societăți comerciale. 

În ceea ce privește proiectele de investiții, am inițiat demersuri în toate proiectele care ar 

putea aduce  dezvoltare comunei Oțeleni și bunăstare cetățenilor acesteia.   Astfel, în ianuarie 

2017 am inițiat mai multe proiecte de investiții, printre care: 

1. ”Alimentare cu apă în sistem centralizat a localității Hîndrești, comuna Oțeleni, județul 

Iași” – proiect aprobat pentru finanțare prin PNDL și la care s-a semnat contractul în valoare de 

8.259.056,00 lei 

2. ”Construire, dotare și racord utilități Dispensar uman în sat Hîndrești, comuna Oțeleni, 

județul Iași” – nu a fost eligibil la finanțare și se va finanța din bugetul local cu o valoare 

estimată la 1.228.704 lei 

3. ”Construire grădiniță cu o sală de grupă, puț forat, bazin vidanjabil și racord electric în sat 

Hîndrești, comuna Oțeleni, județul Iași” – proiect aprobat pentru finanțare prin PNDL și pentru 

care s-a semnat contractul în valoare de 529.625,00 lei. 

4. ”Construire și dotare grădiniță cu program normal în sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul 

Iași” – proiect aprobat pentru finanțare prin PNDL și la care s-a semnat contractul în valoare de 

1.442.625,00 lei 

5. ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Oțeleni, județul Iași”- nu a fost eligibil și 

va fi realizat prin finanțare din bugetul local. Se va încerca totuși obținerea unei finanțări pe 

parcursul implementării. Proiectul este estimat cu o valoare de 3.487.500,00lei 
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6. ”Modernizare poduri și odețe în comuna Oțeleni, județul Iași”- Nu a fost eligibil, dar s-au 

construit 4 podețe prin finanțare din bugetul local în valoare de 177.013,00 lei 

7.  ”Modernizare și extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Oțeleni, județul 

Iași” – Nu a fost eligibil, dar s-au făcut investiții în 2017 prin achiziționarea și montarea de 

lămpi pentru iluminat stradal în valoare de 28.560,00 lei în anul 2017, completat cu suma de 

19.867,00 lei în anul 2018. 

8. ”Reabilitare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul 

Iași” – proiect aprobat pentru finanțare prin PNDL și la care s-a semnat contractul, având o 

valoare totală de 1.364.370,00 lei. 

9. ”Reabilitare, modernizare și  dotare Școala Gimnazială Oțeleni” – Nu a fost eligibil, 

investițiile de modernizare din  anul 2017 fiind suportate din bugetul local, în valoare totală de 

445.133 lei. 

10. ”Amenajare teren fotbal la Școala Gimnazială Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași”  
finanțat din bugetul local, cu o valoare de 294.636,00 lei 

 

II. Starea socială a comunei Oțeleni în anul 2017 

În conformitate cu prevederile art. 63. alin. (1) lit d) din Legea 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, primarul 

indeplinește atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, respectiv ia masuri pentru 

organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 

alin. (6) lit. a)-d) din Legea 215/2001 respectiv asigură serviciile sociale pentru protectia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau 

grupuri aflate in nevoie sociala; 

Prin hotărârea Consiliului Local Oțeleni nr. 62 din 28.05.2018 s-a aprobat colaborarea 

dintre Consiliul Local Oțeleni și Centrul Diecezan Caritas Iași în vederea furnizării serviciilor 

social-medicale persoanelor vârstnice. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Oțeleni nr. 5 din 27.01.2017 s-a aprobat numărul 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și încheierea contractelor individuale de 

muncă pentru anul 2017. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Oțeleni nr. 38 din 31.03.2017, care a avut la bază 

proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat, am urmărit crearea unui centru de zi în Oțeleni iar prin 

Hotărârea nr. 39 din 31.03.2017 am urmărit implementarea proiectului servicii sociale pentru 

persoane vârstnice și combaterea sărăciei, ambele hotărâri fiind emise pentru a participa la 

programele în vederea obținerii finanțării prin fonduri europene sau guvernamentale.  

În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în art 63 din Legea 215/2001 am emis 

dispoziții după cum urmează: 

- 16 dispoziții pentru acordare ajutor social; 

- 3 dispoziții pentru ajutor de încălzire,  

- 1 dispoziție pentru tichete sociale 

- 53 dispoziții pentru alocație de susținere. 

Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primăriei comunei Oțeleni are ca 

obiective prioritare: reorganizarea sistemului de protectie sociala existent la nivel local, tocmai 

pentru a include toate categoriile de beneficiari, respectiv persoanele aflate in situatii de risc, 

dependente de serviciul social, persoane abuzate emotional, fizic, sexual (traficul de persoane), 

femeile abuzate fizic si psihic, victime ale violentei domestice, copii si tineri cu probleme de 
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integrare etc.,  precum si diversificarea serviciilor de asistenta sociala oferite tuturor categoriilor 

sociale. 

 

 Activitati si rezultate obtinute in cadrul protectiei sociale: protectia sociala a copilului aflat in 

dificultate: 

Pentru prevenirea cazurilor de abandon, Compartimenul de Asistenta Sociala din cadrul 

Primariei comunei Oteleni  a oferit sprijin moral si material in vederea mentinerii copilului in 

familia naturala, cit si servicii de consiliere sociala, unui numar de 36 copii din familii aflate in 

pragul “intrarii’ intr.o situatie de criza, identificate atat prin declaratiilor acestora, sesizarile altor 

persoane sau in mod direct din dispensarul  medical  si scolile generale de pe raza comunei.  

Eficienta a avut si colaborarea cu asistentii sociali din maternitatile existente, la nivel de 

municipiu fiind instrumentate un numar de 2 cazuri de prevenire abandon nou nascut, impreuna 

cu specialistii servicului de monitorizare a femeii gravide. 

 Numarul mare de cazuri sesizate sau depistate in ceea ce priveste copilul aflat in 

dificultate au facut sa fie identificate oportunitatile de (re)integrare a copiilor in familia 

naturala/extinsa/substitutiva, astfel incit s-au luat masuri de tip familial dupa cum urmeaza: 

- un numar de 2 copii au fost externati cu integrare/reintegrare in familie sau comunitate 

prin efectul legii, toti provenind din centre de plasament, 

-  plasament-incredintare la rude pina la gradul IV, un numar de 2 de cazuri,  

- in ceeea ce priveste adoptia nationala nu exista  cazuri la nivel de Compartiment, 

- de remarcat faptul ca exista un numar de 8 copii cu nevoi speciale, care au ramas in 

familia naturala, unde beneficiaza de bune conditii de crestere si educare. 

         In ceea ce privesc tipurile de masuri, ce vizeaza asistenta maternala, putem enumera 

urmatoarele cazuri: 

-atestari asistenti maternali profesionisti, pentru un numar de 3 de persoane,  care sint 

salariati D.G.A.S.P.C. Iasi, in momentul de fata, 

-referitor la asistentii maternali cu copii in plasament – sint 3 cazuri ( 1 AMP ce au 

ingrijire un copil, iar 2 AMP ce ocrotesc un numar de  2 si chiar 3 copii, mentionind faptul ca 

niciun  AMP dintre acestia nu au in  ingrijire copii cu nevoi speciale.  

Comuna Oteleni  este o comunitate cu multe cazuri sociale, s-a incercat mentinerea 

copiilor in familiile naturale, si totodata s-a extins si reteaua de asistenti maternali, care ocrotesc 

7  copii in plasament, copii ce provin din alte localitati. 

Datele statistice obtinute in urma solutionarii cazurilor de risc social in cadrul  

Compartimentului de asistenta sociala al Primariei Oteleni , judetul Iasi, cuprind: 

- plasament  rezidential – 2 cazuri  (copiii nu au putut fi reintegrati in familie, intrucit 

prezinta un grad de handicap accentuat/grav, iar parintii acestor copii locuiesc la o 

distanta de aproximativ 50 km de Municipiul Iasi, fapt care nu permite accesarea 

serviciile specializate medicale de care acesti copii sint dependenti), 

- copii infectati cu HIV/SIDA – nu avem ; 

- servicii pentru copiii care raspund/nu raspund penal – 1 caz (cazul au primit masura de 

supraveghere specializata in familie fiind posibil acest lucru datorita bunei colaboarri cu 

Serviciul de abuzz/neglijenta/violenta/trafic din cadrul D.G.A.S.P.C. Iasi, cit si cu 

Centrul de Probatiune din cadrul Tribunalului de minori Iasi), 

- minore care  au fost insarcinate si au avut predispozitie sa-si abandoneze copilul  - 2 

cazuri  solutionate, 
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- copii proveniti din familii aflate in divort – 4  cazuri solutionate (pentru care s-au luat 

cele mai bune masuri, ca cesti copii sa aiba un trai linistit si sa aibe conditii bune de 

crestere si educare, alaturi de cel putin unul din parinti – in ultima instanta, parinte care a 

demonstrat calitati morale si materiale), 

- copii reintegrati in familia naturala – 3 cazuri solutionate. 

- tineri care au intemeiat o familie fara sa legalizeze relatia de casatorie (relatia de 

concubinaj) -4  familii; 

- tineri care se afla in pragul divortului – 5 cazuri; 

- tineri care au divortat – 2 cazuri; 

- tineri fara locuinta (locuiesc si se gospodaresc impreuna cu parintii) – 15% din populatia 

comunei Oteleni; 

- tineri care au fost evaluati socio-medical si au fost incadrate in categoria persoanelor cu 

handicap, ce necesita protectie speciala – 2 cazuri; 

- tineri care au familie si copii, si au plecat la munca in strainatate – 70 de cazuri; 

- tineri care au relatie de concubinaj (cu copii), si au plecat in strainatate – 3 cazuri; 

- tineri care au savirsit fapte prevazute de Codul Penal si se afla in perioada de detentie – 3 

cazuri; 

- tineri care provin din centrele de plasament, nu au locuinta, nu urmeaza nici o forma de 

invatamint, si nu au loc de munca  - nu avem; 

- tineri care beneficiaza de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat – 1 caz; 

- adulti care nu au locuri de munca (si sint in evidenta AJOFM Iasi) – 2% din populatia 

comunei Oteleni; 

- populatie reprezentativa pentru fenomenul de violenta domestica – 2% din populatia 

comunei ; 

- populatia  rroma reprezinta 0.01% din populatia comunei Oteleni , judetul Iasi; 

- adulti care au fost evaluati socio-medical si prezinta grad de hanidcap – 29 de cazuri; 

- persoane de virsta a treia imobilizate la pat si fara sustinatori legali – 6 cazuri; 

- persoane de virsta a treia cu venituri mici, care depasesc cu 2% limita venitului minim 

garantat – 110 cazuri; 

- persoane de virsta a treia, care locuiesc singure, sint diagnosticate cu boli cronice si  care 

nu primesc sprijin moral sau material din partea familiei largite – 15 cazuri; 

- persoane varstnice care au asistenti personali, conform legislației in vigoare – 8 cazuri; 

- persoane care au fost evaluate socio-medical si au fost incadrate in categoria “nevazatori” 

– 2 cazuri; 

- familii și pesoane singure beneficiare de ajutor social 12 cazuri; 

- familiii care in prezent sunt beneficiare de alocatie de susținere in anul 2017 au fost 

inregistrate un numar de 30 dosare cu un numar 60 copii beeficiari; 

- alocatii de stat u numta de 49 dosare;  

- ajutoare de încalzire locuința 42 dosare; 

- dosare tichete sociale pentru locuinta un număr de 36;  

- dosare îndedmizații de creștere a copilului si stimulente de isertie un numar de 9; 

- dosare  bani de liceu 2017 un număr de 28 dosare; 

- anchete sociale burse scolare 60 ; 

- anchete sociale dosare petnru persoane cu disabilități 30; 

- anchete sociale la cerere un numar de 150 ; 
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- anchete sociale pentru ajutor social si alocatii de susținere a familiei care se fac din oficiu 

la trei luni un numar de 350;  

- distributie lapte praf pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an un număr de aproximativ  

28 copii lunar . 

 

III. Starea de mediu a comunei Oțeleni în anul 2017 
 

Cea mai importantă realizare a anului 2017 în domeniul protecției mediului a constituit-o 

schimbarea modului de colectare a deșeurilor, care s-a aprobat prin HCL nr. 36 din 31.03.2017. 

După adoptarea acestei hotărâri s-a trecut la colectarea în saci de plastic, o dată pe săptămână, 

din dreptul fiecărei locuințe. Astfel, s-a îmbunătățit vizibil curățenia (în special pe domeniul 

public), iar locuitorii comunei au devenit mai conștiincioși în ceea ce privește colectarea și 

depozitarea deșeurilor. Pentru a facilita implementarea acestui proiect s-au achiziționat și 

distribuit saci de plastic, s-a dat în utilizare temporară platforma betonată de la Complexul 

Zootehnic Hîndrești (care corespunde  condițiilor de depozitare temporară) și s-a încheiat un 

contract cu un operator licențiat care ridică deșeurile săptămânal de la locul depozitării. 

Am continuat parteneriatul cu Asociația ADIS și am lansat programul de colectarea 

selectivă a deșeurilor, proiect la care ne-am bucurat de sprijinul și de implicarea Școlii 

Gimnaziale Oțeleni. 

Am insistat mereu pentru deblocarea situației privind iazul comunal. În materie de mediu, 

un astfel de ecosistem constituie o bogăție imensă pentru comunitate.  

Prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă și cu sprijinul cultelor religioase de 

pe raza comunei, am reușit să îndemnăm populația să participe la curățenia și înfrumusețarea 

comunei, în special în sezonul de primăvară, prin îndepărtarea deșeurilor, tăierea ierburilor și a 

vegetației uscate din fața gospodăriilor, din șanțuri și de pe pășunea comunală. 

Prin adresele pe care le-am înaintat către Apele Române - Direcția Bazinală Siret Bacău 

am reușit să obținem proiectul de decolmatare a ”Pârâului Mare”, un proiect foarte important 

pentru comună. Lucrările de decolmatare și de amenajare a albiei pârâului vor stopa în viitor 

inundațiile și distrugerile culturilor agricole pe  terenurile riverane. 

 Angajații din cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire au participat  

periodic la lucrări de tăiere a vegetației uscate, a ierburilor și tufișurilor care s-au format în zona 

șanțurilor de la marginea drumurilor comunale și sătești.  

Recent, printr-un proiect realizat împreună cu Școala Gimnazială Oțeleni, am reușit să 

plantăm o lizieră la marginea drumului comunal DC82A Oțeleni-Buhonca pentru a preîntâmpina 

înzăpezirea drumului în perioada iernii.  

Multe alte acțiuni privind protecția mediului s-au realizeazat în anul 2017 aproape zilnic 

și nu sunt cuprinse în acest raport. Ele sunt importante fiecare în parte, pentru că însumate 

produc ceea ce noi numim protecția mediului la nivelul comunei Oțeleni. 

 

Viceprimar cu atribuții de Primar, 

Gherăescu Felician Mihai 

 


