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Domnilor Consilieri,

În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, precum şi a Legii nr. 544/2001,
privind liberul acces la informaţiile de interes public, la fiecare început de an,
întocmesc un raport de activitate aferent anului precedent, pe care vi-l prezint,
aducându-l la cunoştinţa cetăţenilor Comunei Ceplenița, prin mijloacele de
comunicare

pe

care

le

am

la

dispoziţie:

pagina

de

internet

www.primariaceplenita.ro.
Raportul de față este o prezentare sintetică a activităţilor desfăşurate de
aparatul de specialitate în anul 2017.
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1. Registratura
Activitatea presupune înregistrarea, distribuirea, expedierea documentelor
şi a corespondenţei, precum şi evidenţa circulaţiei acestora în cadrul primăriei.
Activitatea de înregistrare a documentelor se face în ordinea cronologică a
primirii lor. Fiecare document primit sau întocmit de instituţie primeşte un
număr de înregistrare.
Documentele care se înregistrează în cadrul activităţii de registratură pot
fi primite prin corespondenţă, prin curierat, direct de la petiţionari, prin fax sau
prin e-mail, ori de la personalul din primărie.
Cererile şi alte documente prezentate personal la compartimentul
Registratură, se înregistrează pe loc.
Pe fiecare document primit se aplică, în colţul din dreapta sus, parafa de
înregistrare. În cazul în care solicitarea depusă se compune dintr-un dosar cu
mai multe file, parafa se aplică doar pe adresa de înaintare a documentului.
În cursul anului 2017 în cadrul compartimentului de Registratură s-au
înregistrat un număr de 6036 documente adresate instituţiei, documente ce au
fost direcţionate către birourile de specialitate din cadrul instituției, spre
soluţionare.
S-au transmis un număr de 767 plicuri prin curier.
S-a urmărit permanent, pe baza registrului de intrare-ieşire a
documentelor, soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului la cererile,
adresele, petiţiile primite de către instituţie, solicitând in acest sens, informaţii
de la compartimentele şi birourile acesteia.
Răspunsurile către petenţi au fost comunicate prin intermediul serviciului
de curierat, prin e-mail, prin fax, fie au fost comunicate personal de către
funcţionarii din cadrul biroului/compartimentului unde au fost repartizate
cererile, adresele, petiţiile.
Deasemenea, în cursul anului 2017, în cadrul compartimentului de
Registratură s-au înregistrat un număr de 283 contracte de arendare.
Primarul, viceprimarul și ceilalți funcționari ai primăriei, au urmărit
rezolvarea problemelor cetățenilor în conformitate cu prevederile legislative, au
acordat atenția cuvenită soluționării cererilor și sesizărilor cetățenilor.
A fost o colaborare bună cu instituțiile publice locale și județene și cu
întreprinzătorii de pe raza comunei.
2. Activitatea Consiliului Local Ceplenița
Secretarul comunei a întocmit ordinea de zi și dispozițiile de convocare
din cadrul ședințelor Consiliului local, a consemnat în procesele verbale de
ședință, modul în care a fost exercitat votul de fiecare consilier. Procesele
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verbale au fost semnate de presedintele de sedință și de către secretarul comunei,
documentele dezbătute în ședință au fost depuse în dosare special numerotate,
semnate și sigilate. Hotărârile de consiliul local, precum și dispozițiile
primarului, au fost înregistrate în registre speciale și înaintate Instituției
Prefectului Județului Iași pentru exercitarea controlului de legalitate, precum și
instituțiilor, birourilor, compartimentelor și persoanelor abilitate cu ducerea la
îndeplinire.
Consiliul Local Ceplenița în decursul anului 2017 s-a intrunit în 24 de ședinte in
cadrul carora s-au adoptat 129 hotarari și a căror aplicare a condus la
desfășurarea unei activități corespunzătoare în plan legislativ și executiv în
comuna noastră.
Primarul a emis un numar de 662 dispozitii vizând cu precădere asistența
socială prin acordarea de beneficii sociale, precum și altele;
Aparatul de specialitate al Primarului este alcătuit din funcționari publici
și personal contractual, conform organigramei aprobate de Consiliul Local
Ceplenița.
3. Stare Civilă
In cursul anului 2017 au fost inregistrate un număr de 66 acte de stare
civilă, astfel:
 0 acte de naștere;
 24 acte de casatorie;
 42 acte de deces
În baza actelor intocmite s-au eliberat un număr de 107 certificate
de stare civila, după cum urmează;
 13 certificate de nastere;
 42 certificate de căsătorie;
 52 certificate de deces
Totodată, au fost operate pe marginea actelor de stare civilă aflate în
păstrare un număr de 146 mențiuni, ca urmare a modificărilor intervenite în
statutul civil al persoanei, fiind comunicate către serviciile publice comunitare
ce au în păstrare actele de stare civila, un nr. de 75 mentiuni, iar pentru a fi
operate pe actele de stare civilă exemplarul II au fost comunicate 131 mențiuni.
S-a înaintat către Direcția Județeană de Statistica Iași un număr de 66
buletine statistice. Modificările intervenite în statutul civil au fost comunicate
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pentru înregistrarea în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, SPCLEPului arondat.
La cererea instanțelor judecătorești sau a autorităților administrațiilor
publice locale s-au eliberat un numar de 19 extrase uz oficial dupa actele de
stare civila.
S-au eliberat 24 Anexa 24 – sesizari pentru deschiderea procedurii
succesorale.
4. Asistenţă socială
Serviciile de asistenţă socială cu caracter primar au drept scop prevenirea
sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la
marginalizare sau excluziune socială.
Beneficiarii de servicii sociale pot fi copiii, familiile, persoanele vârstnice,
persoanele cu handicap, persoanele dependente de consum de alcool, persoanele
infectate cu HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri foarte mici, persoanele fără
locuinţă, bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi
alte persoane aflate în dificultate sau în situaţie de risc.
Modalitatea de selectare a beneficiarilor se face atât prin cererea scrisă cât
şi în urma sesizării scrise sau verbale a membrilor structurii comunitare
consultative (preot, medic, învăţător, profesor, director) sau a oricărei persoane
din comunitate.
La sfârşitul anului 2017 erau înregistrate un număr de 47 familii
beneficiare de ajutor social, cu total sume aprobate în valoare de 16333 lei
conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Plata
ajutorului social este efectuată lunar de către Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Iași prin mandat poștal pe baza situației centralizatoare și a
dosarelor întocmite de către Compartimentul Public de Asistență Socială
Ceplenița. Toate aceste familii beneficiază de ajutor pt. încălzirea locuinţei în
cuantum de 58 lei/ lună pentru o perioadă de 5 luni.
In anul 2017 au fost înregistrate un număr de 64 cereri alocatie pentru
sustinerea familei, alocatie de stat – 48 cereri, indemnizatie pentru cresterea
copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani – 19 dosare, stimulent de inserție – 8
cereri, sprijin lunar îngrijire copil cu handicap – 2 dosare, precum și dosare
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței fiind aprobate un număr
de 125 dosare la finele anului 2017 – in suma de 26246 lei.
Conform Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, la nivelul
anului 2017 au fost instrumentate un număr de 33 dosare pentru acordarea
tichetului social, cu un număr de 38 copii beneficiari. Valoarea tichetului este de
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50 lei/copil/lună și sunt distribuite lunar părinților, respectiv reprezentantului
legal al copilului, prin Compartimentul Public de Asistență Socială al Comunei
Ceplenița pe baza Centralizatorului privind prezența preșcolarilor la grădiniță,
semnat și ștampilat de directorului unității de învățământ.
Pe raza Comunei Cepleniţa sunt un număr de 4 copii cu handicap grav
care beneficiază de asistent personal (însoţitor), persoană angajată în baza unui
contract de muncă care asigură creşterea şi îngrijirea corespunzătoare
handicapului. Semestrial, asistentul personal trebuie să prezintă un raport
privind activitatea desfăşurată, raport care este vizat de către asistentul social
comunitar. Copiii cu handicap accentuat sau mediu beneficiază de alocaţie în
cuantum de 200 lei/lună + bugetul complementar acordat în funcţie de gradul de
handicap.
În cadrul Primăriei Cepleniţa sunt angajaţi un număr de 20 asistenţi
personali (salariaţi cu contract de muncă care au în îngrijire o persoană cu
handicap, gradul grav de handicap). In cazul în care există neînţelegeri în ceea
ce priveşte numirea unui asistent personal sau persoana cu handicap nu doreşte
acest lucru, se poate opta pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor care este în
cuantum de 1162 lei/lună începând cu data de 01.01.2018, avem un numar de
10 persoane care beneficiază de indemnizație.
In comuna Cepleniţa sunt un număr de 15 asistenţi maternali care ocrotesc
30 de copii şi care sunt remuneraţi de către Direcţia de Asistenţă Socială şi
Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi. Atestatul pe care îl obţin asistenţii maternali
profesionişti este valabil o perioadă de 3 ani. De asemenea un număr de 11 copii
se află în plasament familial la rude de până la gradul IV. Din luna Decembrie
2014 alocația de plasament s-a majorat de la 97 lei la 600 de lei pentru fiecare
copil aflat în plasament la o persoană sau asistent maternal. Asistentul social
comunitar întocmeşte trimestrial rapoarte de monitorizare privind modul în care
i se asigură copilului un climat adecvat din punct de vedere moral şi material.
Compartimentul public de asistenţă socială al comunei Cepleniţa
efectuează anchete sociale la solicitarea diferitelor instituţii (Judecătorie,
Tribunal, centre de plasament, organele de poliţie), precum şi la solicitarea
beneficiarilor direcţi pentru Comisiile de Evaluare Medicală a Persoanelor cu
Handicap, Comisiile de Expertiză Medicală din cadrul Casei Județene de Pensii
Iași, precum şi pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași în vederea instituirii măsurilor de protecţie conform Legii nr.
272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Conform
legislației în vigoare se urmărește menținerea copilului în familia sa biologică,
desi au existat situații in care, chiar dacă părinții au fost consiliați și sprijiniți
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material și financiar pentru depășirea unor situații risc, nu s-a constatat nicio
îmbunătățire a evoluției copilului.
Totodată, la începerea anului scolar sau a anului universitar s-au întocmit
120 de anchete sociale, la solicitarea părintilor pentru obtinerea burselor sociale,
a burselor medicale, precum si a bursei de studii Bani de liceu.
În anul 2017 a existat o colaborare deosebită cu Organizația Salvați Copiii
Iași, un număr de 30 de familii primind pachete cu alimente, articole de igienă și
jucării cu ocazia diferitelor sărbători (Paște, Crăciun). Totodată în cadrul
Programului Fiecare Copil Contează un număr de 30 mame tinere și gravide au
participat la sesiuni de informare și educație pe diferite teme, desfășurate de
psihologul și asistentul social din cadrul Organizației Salvați Copiii.
În cadrul proiectului ZOOM în comunitate, proiect cofinanțat printr-un
grant din partea Elveției, Salvați Copiii a inițiat o campanie de informare,
educare și sensibilizare a membrilor comunității noastre în ceea ce privește
violența domestică, un fenomen care din păcate ia amploare. (în vacanță de vară
a avut loc la Școala Buhalnița, Caravana Teatru Itinerant – o piesă de teatru
jucată de voluntari ai Asociației Salvați Copiii cu privire la violență, prin metoda
de educație non formală – teatru forum)
În vederea îndeplinirii atribuției de monitorizare și analizare a situației
copiilor din comuna Ceplenița și a realizării activității de prevenire a separării
copilului de familia sa, Compartimentul Public de Asistență Socială a realizat un
număr de 348 rapoarte de vizită în familie. Au existat și cazuri în care s-au
constat situații de risc pentru copil (neglijare, abuz ș.a.), cazuri care au fost
discutate și analizate în ședințele Structurii Comunitare Consultative, stabilinduse pentru fiecare copil în parte un plan de servicii. La nivelul anului 2017 s-a
instituit o singură măsură de protecție specială pentru un copil, respectiv un
plasament la rude ca urmare a decesului tatălui.
De remarcat colaborarea foarte bună cu Centrul de Consiliere și Sprijin
Părinți – Copii Hîrlău care ne-a oferit sprijin și consiliere psihologică în cazurile
sesizate.
Ca o particularitate privind activitatea de asistenţă socială pe raza
comunei se remarcă creşterea numărului de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate. În acest sens au fost distribuite pliante și broșuri pentru
informarea părinților cu privire la obligațiile ce le revin atunci când părăsesc țara
în vederea desemnării unui reprezentant legal al copilului, dar și cu privire la
riscurile pe care le implică pentru copii plecarea lor la muncă în străinătate.
Părintele care se regăseşte într-una din situaţiile stipulate de lege trebuie să
notifice intenţia de a pleca la muncă în străinătate Serviciului Public de Asistenţă
Socială din localitatea de domiciliu.
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Obligația notificării SPAS revine tuturor părinților care pleacă la muncă
în străinătate din categoriile menționate de lege, indiferent dacă munca în
străinătate implică sau nu și existența unui contract de muncă.
Notificarea SPAS poate fi realizată prin:
- depunerea notificării de către părintele interesat direct la sediul Primăriei
de domiciliu,
- prin transmiterea acesteia prin e-mail, fax, scrisoare, poștă, curier etc. la
SPAS
În cazul părinților aflați deja în străinătate, este considerată ca fiind
posibilă transmiterea notificării din străinătate, prin mijloacele mai susmenționate1.
Indiferent de modelul folosit (pentru părinții care nu ajung în contact direct
cu SPAS-ul va fi greu să folosească un tipizat), în cuprinsul notificării vor
trebui să se regăsească în mod obligatoriu următoarele elemente:
- datele de identitate ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul pe
durata absenței din țară a părintelui/părinților,
- adresa la care copilul va urma să locuiască în viitor, după plecarea
părintelui/părinților,
- îndeplinirea de către persoana în grija căreia urmează a fi lăsat copilul a
condițiilor prevăzute la art. 105, alin. (1) din legea 272/2004, referitoare la
apartenența acesteia la familia extinsă (să fie rudă până la gradul IV inclusiv,
cu minorul – persoana poate fi bunic, unchi/mătuşă, văr, nepot, frate/soră,
străbunic, frate al unui bunic), la vârstă - să aibă minimum 18 ani împliniţi.
-

După primirea notificării, reprezentanţii Serviciului Public de Asistenţă
Socială vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care
copilul va locui pe perioada delegării, docu ment care să fie inclus în
dosarul care va fi transmis instanței.
Conform ultimelor date primite de la școlile din comună rezultă următoarele:
- la nivelul Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga Buhalnița există un număr de
52 de copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate (4
copii fiind cu ambii părinți la muncă în străinătate),
- la nivelul structurii școlare Poiana Mărului sunt 3 copii care au doar unul
dintre părinți plecat din țară,
- la nivelul structurii Școlii Gimnaziale Grigore Ureche Ceplenița sunt 34
copii din care 7 copii cu ambii părinți plecați, iar unul cu un părinte unic
susținător plecat la muncă în străinătate.
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Având în vederea amploarea fenomenului migrației și a numărului din ce în
ce mai mare a copiilor care rămân acasă în grija bunicilor, unchilor, a
mătușelor sau uneori chiar a unor vecini, considerăm că ar fi necesar
dezvoltarea unor servicii specializare pe termen lung cum ar fi:
Campanii de informare şi conştientizare adresate părinţilor;
Dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru persoanele care au în îngrijire
copii cu ambii părinţi plecaţi;
Extinderea reţelei de consilieri şcolari;
Extinderea programelor de tipul „Şcoala după şcoală”;
Dezvoltarea mai multor cluburi destinate copiilor cu scopul de a oferi
acestora modalităţi benefice de petrecere a timpului liber.

5. Asistență Medicală Comunitară
În mod repetat, s-au efectuat campanii de educatie sanitara in scolile din
comuna si s-au efectuat controale medicale pentru depistarea parazitilor.
Copiilor depistati cu paraziti li s-au cumparat sampoane tratament iar
părinților li s-a oferit consiliere parentală cu privire la utilizarea acestora.
In cadrul parteneriatului dintre Directia de Sănătate Publică Iași si
Primaria Comunei Ceplenita, asistentii medicali comunitari au introdus in baza
de date un numar de 85 copii proveniti din familii vulnerabile, ocazie cu care sa intervenit constant in aceste familii, prin vizite la domiciliu in vederea
prevenirii si tratării anumitor boli.
De asemenea:
 S-au facut numeroase deplasari pentru internarea anumitor pacienti
cu probleme psihice la Spitalul Socola-Iasi, precum și la Spitalul
Orășenesc Hîrlău;
 S-au facut deplasari la IML ptr. Expertiza Psihiatrica la anumiti
pacienti;
 S-au efectuat deplasari la domiciliu pacientilor pentru pansare;
 S-au efectuat vizite la domiciliul asistentilor personali prin care s-a
urmarit respectarea indicatiilor oferite de medicul specialist in
tratarea afectiunilor bolnavilor;
 Se fac vizite constant la batranii din comunitate care nu se pot
deplasa sau care nu au rude sa le ofere ajutor medical (se masoara
tensiunea arteriala, pulsul, se ofera indicatii cu privire la retetele
medicale);
 S-au efectuat vizite constante in Scolile si Gradinitele din Comuna
ptr.depistarea parazitilor;
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 S-au desfasurat activitati privind IGIENA CORPORALĂ/ IGIENA
ORALĂ la nivel de instituții școlare (s-au oferit elevilor din școlile
comunei paste de dinți cu periuță, precum și instrucțiuni de utilizare
a acestora);
 S-au efectuat activitati in școli impreuna cu Agentii de la POSTUL
DE POLIȚIE CEPLENIȚA privind VIOLENȚA ÎN FAMILIE ȘI
ÎN ȘCOLI;
 Se fac vizite constant la nou-nascuti si la copiii proveniti din
familiile cu probleme medico-sociale;
 Se sprijină activitatea asistenței sociale prin însoțirea la cazurile
sociale din comună, oferind consultanță pe partea medicală, acolo
unde este cazul;
 Lunar, se fac deplasări la DSP Iași pentru ridicarea laptelui praf,
după care se face distribuirea acestuia în funcție de rețetele eliberate
de medicii de familie. După aceasta, deconturile, sunt returnate la
DSP Iași;
 În cadrul vizitelor la domiciliu familiilor cu probleme medicosociale s-au facut recomandari cu privire la promovarea unor
atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos
(informarea asupra igienei locuinţei şi a spaţiilor comune (aerisirea
corectă a încăperilor, încălzirea locuinţei, igienizarea şi stoparea
instalării egrasiei,informarea asupra igienei alimentaţiei, precum şi
alimentaţia la sân; identificarea nivelului de cunoştinţe şi a nevoilor
de educaţie referitoare la o viaţă sănătoasă)
Alte activităţi: identificarea familiilor cu risc socio-medical din cadrul
comunităţii, sprijinirea membrilor comunităţii în obţinerea actelor de identitate,
identificarea copiilor de vârstă şcolară care nu frecventează cursurile de
învăţământ, informarea familiilor cu copii de vârstă şcolară asupra necesităţii
frecventării cursurilor şcolare şi a cursurilor de grădiniţă, în special a copiilor
care pot fi înscrişi în clasa 0, sprijinirea persoanelor în vederea obţinerii
asigurării de sănătate.
6. Cabinet Medical Individual “Dr. Leustean Daniela”
La Cabinetul medical din Ceplenita sunt inscrisi 1332 de pacienti din care
0-1 an – 22 si peste 65 ani – 287 pacienti.
În anul 2017 s-au efectuat 4876 consultatii la cabinet, din care adulți 3435, iar
copii 1441.
Tratamentele efectuate în cabinet au fost în număr de 1084, din care adulți 786,
iar copii 298.
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Vaccinările în anul 2017 la cabinet au fost în număr de 50 inclusiv vaccinările
suplimentare efectuate pentru rujeolă.
Nu există copii restanțieri la vaccinare și nici mame care au refuzat vaccinarea
copiilor.
Vaccinarea antigripală în sezonul 2017 a fost efectuată la un număr 50 pacienți,
toți fiind cu afecțiuni cronice.
La Cabinetul Medical Ceplenița predomină bolile cardiovasculare (hipertensiune
arterial și cardiopatie ischemică cronică), bolile digestive (hepatite cronice și
ciroze hepatice) și bolile psihice.
Dintre bolile care intră în programele naționale avem un caz de TBC, 15 cazuri
de cancer și 32 cazuri de diabet zaharat.
În anul 2017 s-au născut un număr de 5 copii și s-au înregistrat 11 decese.
În anul 2017 s-a intrat cu 2 gravide din 2016, au fost luate în evidență 8 gravide,
iar în decembrie 2017 am rămas cu 5 gravide.
7. Cabinet Medical Individual “Dr. Lazar Georgeta-Anca”
Asistența medicală primară este asigurată de 1 medic și 2 asistente
medicale. Se acordă servicii medicale curative și profilactice pentru aproximativ
2598 persoane înscrise din satele Buhalnița, Ceplenița, Zlodica, din care 908
sunt persoane neasigurate și care beneficiază doar de servicii medicale pentru
urgențe medico-chirurgicale. Asistența medicală primară a suferit modificări
importante în ultimii ani.
La nivelul cabinetului în anul 2017 s-au acordat aproximativ 6400 de
consultații, numărul zilnic de consultații fiind limitat prin normele din contractul
cadru după care se desfășoară activitatea.
S-au acordat servicii medicale curative și de medicina omului sănătos, de
promovarea sănătății, de profilaxia bolilor cu impact major asupra sănătății
populației, s-a urmărit punerea în practică a programelor de sănătate, unul din
acestea fiind programul de prevenire a cancerului de col uterin adresat femeilor
de 24-65 ani, program care s-a derulat pe parcursul a 5 ani, 2017 fiind ultimul an
de aplicare.
La nivelul comunității noastre, desi s-a făcut o mediatizare continua
răspunsul nu a fost pe măsura așteptărilor, s-au acordat servicii pentru
supravegherea gravidelor și a sugarilor, s-au urmărit și depistat cazurile sociale
împreună cu asistentele comunitare și asistența socială, s-au efectuat acțiuni de
educație medico-sanitară și consiliere la nivelul cabinetului pentru prevenirea și
combatarerea factorilor de risc cardio-vascular, oncologic, controale periodice
pentru afecțiunile ce necesită o dispensarizare continua, s-au făcut imunizările la
copii conform programului național de imunizare.
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În anul 2017 sporul natural al populației a fost negativ, deoarece s-au
înregistrat 24 nașteri și 28 decese.
8. Învăţământ
Reţeaua şcolară pe raza comunei Cepleniţa este structurată astfel: o
unitate de învăţământ cu personalitate juridică ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA având arondate două unităţi de
învăţământ fără personalitate juridică ŞCOALA PRIMARĂ POIANA
MĂRULUI şi ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE URECHE”
CEPLENIŢA.
În anul școlar 2016-2017, la nivelul comunei Cepleniţa, au fost înscriși:
 545 elevi/preşcolari în 31 clase/grupe, după cum urmează:
 102 preșcolari în 6 grupe,
 222 elevi - ciclul primar în 13 clase,
 221 elevi – gimnaziu în 12 clase.
În anul școlar 2017-2018, la nivelul comunei Cepleniţa, au fost înscriși:
 517 elevi/preşcolari în 31 clase/grupe, după cum urmează:
 99 preșcolari în 6 grupe,
 220 elevi - ciclul primar în 14 clase,
 198 elevi – gimnaziu în 11 clase.
Comparând cei doi ani şcolari se observă scăderea populaţiei şcolare cu
aproximativ 5%.
Buna desfăşurare a procesului de învăţământ este asigurată de 40 cadre
didactice (6 educatoare, 14 învăţători şi 20 profesori). S-a avut în vedere
încadrarea cu personal calificat, posturile şi catedrele fiind ocupate conform
metodologiei şi criteriilor naţionale valabile pentru toate judeţele. Majoritatea
cadrelor didactice sunt titulare – aproximativ 80% , peste 50 % dintre cadrele
didactice au gradul didactic I şi doar 3 cadre didactice sunt suplinitori
necalificaţi (în curs de calificare).
La nivelul unităţilor de învăţământ se regăsesc 2 posturi ocupate de personal
didactic auxiliar (secretar şi administrator financiar) şi 9 posturi ocupate de
personal nedidactic (1 şofer, 2 fochisti şi 6 îngrijitori – din care 3 cu fracţiuni de
normă).
Pe raza comunei Cepleniţa activitatea didactică se desfăşoară în 6 spaţii
şcolare. Patru dintre acestea au fost igienizate, două corpuri beneficiind de
lucrări de lucrări de reabilitare şi modernizare.
S-au şcolarizat toţi copiii de vârstă şcolară. În general, frecvenţa elevilor
este bună, media fiind 6 absențe/elev. De regulă elevii cu un număr mare de
absențe nemotivate, provin din familii cu probleme, cu situație materială
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precară, cu părinți plecți la muncă în străinătate și lăsați singuri sau care au
abandonat școala . Există o strânsă colaborare între Şcoală şi Serviciul de
Asistenţă Socială pentru diminuarea absenţelor şi prevenirea abandonului şcolar.
În conformitate cu prevederile regulamentului școlar, înregistrarea de
absențe nemotivate și abateri disciplinare de către elevi are ca efect scăderea
notei la purtare (55 medii scăzute la purtare – majoritatea la gimnaziu).
La finalul anului şcolar 2016-2017 s-au înregistrat următoarele rezultate:
din cei 544 elevi rămaşi înscrişi , 523 au fost declaraţi promovati (peste 300
elevi au medii între 7 şi 10) , 11 au fost declaraţi repetenţi. (promovabilitate
96,15%); (frecvenţa 96,41%); Cei mai buni elevi au primit premii constând în
cărţi cu sprijinul unei sponsorizări de 1000 de lei din partea SC COTNARI SA
şi cd-uri educative din partea ong Salvati copiii. Premianţii claselor V-VII au
beneficiat de o excursie şcolară (14-15 octombrie 2017) cu sprijinul Primăriei
Cepleniţa şi a Stareţului Mănăstirii Putna.
La examenul de Evaluare Naţională (2017) au fost înscrişi 45 elevi (12 –
Cepleniţa şi 33 – Buhalniţa) şi au fost prezenţi 38 elevi ( 7 absenţi – Buhalniţa).
Promovabilitate : 55 %
Toti absolventii clasei a VIII-a, promoția 2017, au fost admisi la licee și
școli profesionale, după cum urmează: - Pentru admiterea computerizată în liceu
s-au înscris 26 elevi ( 11 Cepleniţa, 15 Buhalniţa), care au fost repartizati astfel:
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Hîrlâu – 20 elevi; Liceul Tehnologic Hîrlău
– 6 elevi; - La Şcoala Profesională s-au înscris 16 elevi în prima etapă
(Hîrlău)şi în a doua etapă 3 elevi (1 Tg. Frumos şi 2 Hîrlău).
În perioada 6-10 noiembrie 2017 s-au desfăşurat activităţi în cadrul
Programului Naţional „Şcoala Altfel”: excursii, vizite, drumeţii, întreceri
sportive, ateliere creative, vizionări etc.
Autorităţile publice locale au acordat sprijin atât pentru îmbunătăţirea şi
modernizarea spaţiilor şcolare, dar şi pentru implementare unor proiecte
educaţionale, implicându-se în calitate de parteneri.
Cele mai importante proiecte derulate în anul școlar 2016-2017 au fost cele
de nivel european (2) realizate în parteneriat cu ISJ Iași și Fundația HOLT, sub
genericul ,,Împreună pentru copii”, primul la nivelul claselor I-VIII, coordonat
de prof. Aioanei Vasile. Al doilea proiect s-a derulat la nivel preșcolar, cu
aceeaşi parteneri (ISJ şi HOLT Iaşi), coordonatori d-nele educ.Barnea Vasilica
şi Soloncă Iulia.
Un proiect deosebit de valoros „ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAŢIE” - Un
program de activităţi tip „şcoală după şcoală” care vizează reducerea
abandonului şcolar, derulat de Fundatia COTE Iaşi în cadrul structurii Şcoala
Gimnazială „Grigore Ureche” Cepleniţa, cu finantare de la companiile Yonder
(Romania) si PinkRoccade (Olanda).
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Proiectul „ZOOM IN comunitate” – partener Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi,
proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul
Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeana Extinsă , al cărui scop este
dezvoltarea serviciilor specializate în reabilitarea copiilor expuşi la violenţă s-a
încheiat în toamna anului 2017.
Participare în cadrul Proiectului I.S.J.Iaşi „Şcoala Valorilor Autentice” –
Octombrie – Luna Punctualităţii (14 puncte), Noiembrie – Luna
Responsabilităţii (20 puncte), Decembrie – Luna Generozităţii (22 puncte);
Alte activităţi şi proiecte educaţionale:
Proiectul „ Eu mi-s copil de la ţară”, parteneri Şcoala Gimnazială Cristian,
Asociaţia „New Heart”, Consiliul Local Cristian-Braşov, Consiliul Local
Cepleniţa-Iaşi; 18 octombrie 2017 – vizita reprezentanţilor Şcolii şi Primăriei
din Cepleniţa în satul Ciuciulea, raionul Glodeni, Republica Moldova; Revista
şcolară „ Aripi de vis” – laureată în cadrul Concursului Naţional de Reviste
Şcolare, îndrumător – prof. Aioanei Vasile; Ziua Eroilor ; Ziua Mondială a
Educaţiei (5 octombrie 2017); România în zi de sărbătoare (29 noiembrie
2017); Proiectul „Micii scriitori. Lansare de carte” – iniţiator prof. Sinescu
Roxana; aprilie 2017 – Cerc Metodic Consilieri Educativi; Cercul Metodic al
Profesorilor de Limba Română; Concursul Judeţean „Mărul –regele fructelor”
(premiul II – Hlihor Măriuca); participare în calitate de partener la Proiectul
educaţional „Sărbători pascale în Moldova” –Şcoala Gimnazială Poiana,
comuna Deleni; Proiectul educaţional „Spune NU violenţei ”; Festivalul
Nonviolenţei – Hîrlău etc.
9. Agent Fiscal
Activitățile economice în localitatea noastră sunt reprezentate de un
număr de 23 de agenti economici în domeniul comerțului cu amănuntul în
magazine de produse alimentare, nealimentare și de materiale de construcții, de
4 mori de măcinat porumb și o firmă de creștere a suinelor.
De remarcat că există posibilități reale de diversificare și stimulare a
micilor întreprinzători, de încurajare, de revigorare a activităților tradiționale și
de artizanat, a agriculturii și industriei agroalimentare.
Biroul de taxe si impozite la nivelul comunei a inregistrat un grad de
colectare a impozitelor si taxelor locale pentru impozitele si taxele pe proprietate
44,24%, la impozitele pe mijloacele de transport 45,45%, la venituri din
proprietate: 62,61 si 7,71% la amenzi si penalitati.
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10. Agricultura
In ceea ce priveste structura categoriilor de folosinta agricola, s-a remarcat
o usoara tendinta de crestere a suprafatelor de livada. Astfel, situatia pentru anul
2017 se prezinta astfel:
- arabil 2371 ha ( 2030 ha extravilan si 341 ha intravilan);
- livezi 161 ha intravilan si 10 ha extravilan;
- pasuni 920 ha (861 ha extravilan, 59 ha intravilan);
- finete 147 ha (130 ha extravilan, 17 ha intravilan);
- padure 286 ha ( 280 ha extravilan, 6 ha intravilan);
- ape, stufaris 136 ha( 124 ha extravilan, 12 ha intravilan);
- drumuri 84 ha( 39 ha extravilan, 45 ha intravilan);
- vii 131 ha ( 129 ha intravilan, 2,00 ha extravilan).
Situatia septelului pentru anul 201, se prezinta astfel:
- bovine 426;
- cabaline 249;
- ovine 3265;
- caprine 325 ;
- porcine 2827 ( 2400 SC PIGS SRL SI 427 in gospodariile populatiei);
- familii de albine 176.
In anul 2017, la nivelul comunei Ceplenita, au depus cereri pentru subventii pe
suprafata un numar de 309 mici fermieri, cu o suprafata totala de 1194 ha.
Cuantumul subventiei pe suprafata a fost defalcata astfel:
 intre 1 si 5 ha 176,97 euro/ha;
 intre 5-30 ha 203 euro/ha.
Tinerii fermieri cu virsta de pina la 40 ani , au benificiat de un cuantum al
subventiei de 199,84 euro/ha cu suprafete cuprinse intre 1 si 5 ha de 243,70
euro/ha, cu suprafete cuprinse intre 5 si 30 ha, iar peste 60 ha cuantumul a fost
de 171,97 euro/ha. La pasune, suma minima de plata a fost de 97,24 euro/ha ,
pentru suprafete cuprinse intre 1 si 5 ha, 202,74 euro pentru suprafete cuprinse
intre 5 si 30 ha. Tinerii fermieri au primit un cuantum de 227 euro/ha. In anul
2017, UAT comuna Ceplenita , a initiat procedura de inchiriere a unei suprafete
de 775,53 ha pasune, din care s-au inchiriat efectiv suprafata de 662,24 ha, cu
un numar de 243 fermieri. Au beneficiat pentru subventia la ovine un numar de
10 fermieri, cu un numar de 2986 ovine. Cuantumul subventiei la bovine a fost
de 407 lei/bovina net, beneficiind de aceasta subventie un numar de 26 fermieri,
iar la ovine de 24 lei net/animal. Atit subventia la teren agricol , cit si la animale,
au fost calculate la o cotatie de 4,5993 lei /euro.
Pe raza comunei Ceplenita, isi desfasoara activitatea un numar de 7 societati :
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- SC ACVACOM, ce are ca obiect de activitate piscicultura si cultura mare,
detinind in concesiune suprafata de 67 ha, din care suprafata de 22,41
arabil si pasune ( suprafata pentru care a depus cerere pentru subventie la
A.P.I.A.), si suprafata de 44,59 ha luciu de apa;
- SC AGRI PE SRL, detine in arenda 194,81 ha teren arabil, suprafata
declarata la A.P.I.A. ;
- SC NUTRITION GRUP SRL, detine in arenda suprafata de 962,79 ha
teren arabil, suprafata detinuta la A.P.I.A. ;
- SC IMMOAGRO TRADE SRL detine in proprietate suprafata de 1,00 ha
, iar in arenda suprafata de 5,45 ha , suprafete declarate la A.P.I.A.;
- SC VITAPLANT detine in arenda suprafata de 23,26 ha, suprafata
declarata la A.P.I.A. ;
- SC AGRICOLA PRUT detine in arenda suprafata de 69,16 ha, suprafata
declarata la A.P.I.A.;
- SC PIGS PRODUCTION SRL, care are ca domeniu de activitate
cresterea si comercializarea porcinilor;
11. Urbanism
In cadrul compartimentului de Urbanism si amenajarea teritoriului, în anul
2017 au fost emise un nr. de 22 certificate de urbanism si 5 autorizatii de
construire.
Astfel, a fost încasat la bugetul local din taxele pentru emiterea
certificatelor de urbanism şi autorizaţii de construire suma de 2.121 lei.
Au fost inregistrate un număr de 15 vehicule ce nu se supun înmatriculării
obligatorii, încasându-se 869 lei.
12. Cadastru
In decursul anului 2017 s-au rectificat un număr de 8 titluri de proprietate,
s-a intocmit Amenajamentul Pastoral, s-au efectuat măsurători terestre pentru
cetăţenii din comună care au depus cereri în acest sens, s-au început demersurile
în vederea efectuarii cadastrului general .
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13.Protectia Mediului si gospodărire comunală
În anul 2017 pe linie edilitar-gospodărească s-au efectuat următoarele
lucrări:
 deszăpeziri pe toate drumurile comunale și sătești în sezonul rece cu
Unimog-ul și buldoexcavatorul din dotarea primăriei;
 cu ajutorul buldoexcavatorului din dotarea instituției s-au efectuat 41
branșamente: 30 apă și 11 canal;
 Mutarea mobilierului școlar din incinta celor 2 școli (Școala Gimnazială
„Grigore Ureche” Ceplenița și Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”
Buhalnița) în vederea modernizării;
 Adunarea și transportul moluzului rezultat în urma lucrărilor de
construcție a celor 2 școli;
 Racordarea școlii vechi Buhalnița la sistemul de canalizare;
 Săparea și acoprerirea șanțurilor necesare pentru racorduri cu energie
electrică a celor 2 (două) școli;
 Transportul mobilierului școlar de unde au fost depozitate în corpul celor
2 școli modernizate până la începutul anului școlar;
 Ecologizarea drumurilor naționale, județene și comunale de pe raza
comunei.
În ceea ce privește întreținerea și repararea drumurilor comunale și
sătești, au fost efectuate următoarele lucrări:
 Decolmatarea și refacerea rigolelor, astfel:
- BUHALNIȚA
 Drum Deal Cătălina – Fam. Batincu – Trofin: 600 m
 Drum principal intrare în sat 250 metri șanț
 Drum principal Urdea G – Magazin Borbolos: 450 m șanț
- POIANA-MĂRULUI
 Rigola Pod Munteni - Fam. Sofronia Constantin
- CEPLENIȚA
 Rigola Fudulache M. – Marian Ticuță
 Rigola Fam. Șchiopu T. - Grădinaru
- ZLODICA
 Profilat drumuri, împietruire drumuri
- BUHALNIȚA
 Reparare căi de acces a punții Balașa Ctin
 Luca Mihai – Podeț Vlădeanu Maria
 Pintilii Gheorghe – Podeț Vlădeanu Maria
 Drum toloacă Agripa Iulian – Stoica Vasile
 Drum Deal Cătălina
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 Drum Principal Buhalnița
 Drum grădina fam. Matei Gabriel – Ciornei Ion (1km)
 Înființat și împietruir drum pădure punct Lupuca Valică – Crăciun
Maricel: 800 m;
 Lucrări de drenare a unui izvor în punctul fam. Cofaru D-tru
POIANA-MĂRULUI
 Drum pod Munteni – Sofronia C.
 Drum moară – Ivănuță Ioan
 Înființat și profilat drum din punctul Moldovanu M. – Carieră
Stâncă
ZLODICA
 Refăcut și împietruit drum – punct Damir Maricel – Zlodica deal
CEPLENIȚA
 Refăcut și împiteruir drum stadion – fam. Grădinaru
 Drum Petrihan – Bîgu C-tin
 Drum Broscărie – Fam. Păuleț C-tin – izlaz
 Drum Fudulache Ghe. – Barău Deal Han
S-au construit podețe în următoarele puncte:
 Vlădeanu M. (Buhalnița);
 Agripa Constantin (Buhalnița);
 Pătrașcu Florin (Zlodica);
 Tincu P. (Buhalnița);
 Cofaru Dumitru (Buhalnița).
Repararea și refacerea drumurilor afectate de precipitații torențiale;
Au fost profilate drumurile principale și secundare în lungime de 16 km
cu autogreder-ul;
Excavarea și transportul cu utilaje proprii a hroiului și pietrei de carieră
necesar întreținerii drumurilor din comună și depozitate în depozit de
piatră;
Am asigurat întreținerea și toaletarea vegetației și arborilor de pe
marginea drumurilor, a căilor de acces către punțile pietonale aflate pe
raza comunei (punți din Buhalnița și Poiana-Mărului peste pârâul
Buhălnicioara);
S-a asigurat funcționarea iluminatului public stradal prin înlocuirea
becurilor arse;
Prelungirea și înființarea de rețea de iluminat stradal în Buhalnița, punct
intersecție cu DN28B și Zlodica;
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 S-a asigurat igienizarea drumurilor din comună și cursurilor de ape,
activitate lunară sau ori de câte ori a fost necesar cu beneficiarii Legii
416/2001 din comuna noastră;
 Lucrări de întreținere constând în cosirea vegetației, repararea și lăcuirea
(vopsirea) gardurilor, parcurilor de joacă și a bazei sportive;
 Prin acțiunile noastre am încercat să asigurăm menținerea în bună stare a
căilor de acces, a drumurilor comunale și sătești, a podurilor și podețelor,
precum și la igiena și curățarea comunei.
14.Achizitii publice
Achizitiile intr-o institutie publica reprezinta o functie suport importanta,
justificata in mare masura de ponderea acestora, de multitudinea de procese care
sunt derulate si in mod implicit de riscurile care le sunt atasate.
Procesul de achizitii publice reprezinta ansamblul activitatilor ce se intreprind
pentru atribuirea, incheierea si executarea unui contract de achizitie publica si
prin care se dobandesc, definitiv sau temporar, produse, lucrari sau servicii.
Achizițiile publice efectuate la nivel de instituție se desfășoară prin
sistemul electronic de achiziții publice www.e-licitatie.ro cu respectarea
legislației în vigoare.
In anul 2017 am desfășurat următoarele achiziții de produse, servicii, lucrări :
 în sistemul electronic www.e-licitatie.ro - 182 achiziții directe online ;
 9 achiziții directe offline cu ofertă.
Proceduri simplificate:
- Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri de
interes local în Comuna Ceplenița, Județul Iași”, proiect cu finanțare
A.F.I.R. Valoarea estimată 4.066.072,52 lei, 10 operatori economici
participanți, castigator SC EKY-SAM SRL TG. FRUMOS cu o valoare
de 3.361.356,69 lei.
- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și
modernizare Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalnița, Comuna
Ceplenița, Judetul Iași”,proiect cu finantare PNDL. Valoare estimată
810.100 lei, 4 participanti, castigator Asocierea formată din SC
CREATIVE HOME BUILDIGNS SRL, SC CĂRĂBUȘ GRUP
CONSTRUCT SRL, SC PRO AMIS SRL cu o valoare de 747.929,69 lei.
15. Proiecte
Proiecte cu finanțare europeană
^^Modernizare drumuri de interes local in Satele Buhalnita și Poiana-Mărului,
Comuna Ceplenița, județul Iași^^ proiect AFIR, Măsura 7.2 – în anul 2017 s-a
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semnat contractul de execuție lucrări cu SC EKY-SAM SA, urmând ca din 2018
să înceapă lucrările.
Proiecte cu finantare guvernamentală:
^^Modernizare drumuri de interes local in Comuna Ceplenita, judetul Iasi^^ valoare contract de finanțare 4.917.341,00 lei;
– s-a început asfaltarea de către operatorul economic câștigător SC
ENVIROCONSTRUCT SRL și s-a asfalatat ă suprafață de 1250 m (Ceplenița și
Zlodica). S-a decontat de MDRAP suma de 463.970,61 conform primei situații
de lucrări;
^^Reabilitare si modernizare Scoala Gimnazială “Nicolae Iorga” din
localitatea Buhalnita, Comuna Ceplenita, Judetul Iasi^^ valoarea totală a
contractului de lucrări 1.061.688,00 lei, din care valoare decontată 861.259,52
(rest de decontat 190.438,48 lei).
^^Reabilitare si modernizare Scoala Gimnazială “Grigore Ureche” din
localitatea Ceplenita, Comuna Ceplenita, Judetul Iasi^^ valoarea totală a
contractului de lucrări 1.079.112,00 lei, din care valoare decontată 750.301,81
(rest de decontat 328.810,19).
^^Achizitie buldoexcavator Comuna Ceplenita, Judetul Iasi^^ valoarea totală a
proiectului de investiții: 68.882 Euro (316.636 eligibil, 116.505 neeligibil –
433.142 Total) – proiect depus pe Măsura M6 Dezvoltarea Microregiunii GAL
Siret Moldova, aprobat în ianuarie 2018, depus documentele de conformitate, în
termen de 10 zile se vca semna contractual cu finanțatorul.
^^Înființarea distribuției de gaze naturale în Comuna Ceplenița, Județul Iași, cu
satele aparținătoare: Ceplenița, Buhalnița, Poiana-Mărului, Zlodica^^ - valoare
obiectiv de investiții 1.888.447,00 lei cu TVA. După o serie de completări la
documentație, aceasta s-a avizat de Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei, întocmită în vederea concesionării și emiterii avizelor
conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale în vederea
demarării procesului de concesionare a Serviciului Public de Distribuție a
Gazelor Naturale în Comuna Ceplenița cu satele aparținătoare: Ceplenița,
Buhalnița, Poiana-Mărului și Zlodica s-a transmis la Ministerul Energiei pe data
de 06.02.2018.
^^Reabilitare și consolidare Grădinița cu program normal Ceplenița, comuna
Ceplenița, județul Iași^^, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 731.022,00
lei, proiect guvernamental aprobat în data de 19.07.2017, urmează semnarea
contractului de finanțare.
^^Reabilitare și modernizare dispensar uman din localitatea Buhalnița, comuna
Ceplenița, județul Iași^^ cu o valoare alocată din bugetul de stat de 507.481,00
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lei, proiect guvernamental aprobat în data de 19.07.2017, urmează semnarea
contractului de finanțare.
De menționat faptul că, pentru fiecare obiectiv de investiții în lucru,
autoritatea contractantă achită facturile, funcție de situațiile de lucrări
întocmite de executanți și vizate de dirigintele de șantier, după care se
depune dosar la finanțator, urmând a se deconta finanțarea.
În fiecare an, autoritatea contractantă, funcție de lista de investiții
aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local, se încadrează în sumele
prevazute de Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli.
Specificăm faptul că, blocajele intervenite în implementarea contractelor
de achiziție publică, mai ales datorate întârzierii acestora ca urmare a
suspendării succesive a procedurii de atribuire se pun pe seama operatorilor
economici care își exercită abuziv dreptul de a formula contestații.
La fiecare procedură de contractare a unei lucrări, autoritatea contractantă
cooptează în procedură un expert în domeniu pentru verificarea ofertelor tehnice
și financiare.
16. Contabilitate
Bugetul local al Comunei Ceplenita a fost aprobat in anul 2017 la partea
de venituri in suma de 10.924.600 lei, din care s-a realizat 9.729.946 lei in
procent de 89.06 % dupa cum urmeaza:
Nr. crt.

Capitole de venituri

Plan

Realizat

Procent
%

1.

03.02 Impozit pe venit

500

2.908

581,6

2.

07.02. Impozite si taxe pe proprietate

444.900

196.815

44,24

3.

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru 2.978.750
finant. cheltuieli descentralizate la comune

2.978.750

100

4.

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru 695.000
echilibrare bugete locale

695.000

100

5.

16.02 Impozite pe mijloacele de transport

80.700

36.678

45,45

6.

30.02. Venituri din proprietate

37.000

23.167

62,61

7.

35.02. Amenzi, penalitati si confiscari

330.330

25.452

7,71

8.

42.02. Subventii de la bugetul de stat din care

3.146.840

2.201.899

69,97

42.02.65 Finantare PNDL

2.112.934

2.112.934

100
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9.

04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe 1.360.780
venit

1.359.787

99,93

10.

43.02 Sume alocate din bug. AFIR pentru 362.798
sustinerea proiectelor din PNDR

362.798

100

11.

48.02 Sume alocate din bug. AFIR pentru 1.846.692
sustinerea proiectelor FEADR

1.846.692

100

La partea de cheltuieli a bugetului local al UAT Comuna Ceplenita a fost
planificata suma de 10.692.838 lei, realizandu-se suma de 7.605.409 lei cu un
disponibil de 3.087.428 lei.
Pe capitole de cheltuieli situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Capitolul credite bugetare

Planificat

Realizat

Procent
%

51.02. Autoritati publice din care:

1.975.720

1.759.314

89,05

51.02.10 Cheltuieli de personal

1.424.520

1.332.919

93,57

51.02.20 Bunuri si servicii

551.200

426.395

77,36

65.02 Invatamant din care :

2.465.750

2.426.955

98,43

65.02.10 Cheltuieli de personal

2.205.000

2.173.178

98,56

65.02.20 Bunuri si servicii

224.000

219.637

98,05

65.57 asistenta sociala – tichete sociale 24.850
pentru gradinita

24.700

99,40

65.59 Burse elevi

11.900

11.900

100

66.02. Servicii de sanatate publica

72.650

66.501

91,54

66.02.10 Asistenti comunitari

70.650

66.501

94,13

66.02.20 Bunuri si servicii

2.000

0

0

67.02. Cultura si religie din care:

90.660

44.721

49,33

67.02.10 Cheltuieli de personal

52.260

41.241

78,92

67.02.20 Bunuri si servicii

38.400

3.480

9,06

68.02 Asigurari si asistenta sociala

630.300

534.034

84,73

68.02.10 Asistenti personali

578.900

407.625

70,41

68.02.57 Ajutoare sociale

51.400

126.829

246,77
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70.02. Servicii dezvoltare publica

2.466.310

1.755.840

71,19

70.02.20 Bunuri si servicii total, din care:

174.000

167.111

96,04

89.000

86.616

97,32

70.02.71 Cheltuieli de capital, din

2.292.310

1.588.729

69,31

7.

74.02.20 Protectia mediului -Salubritate

41.900

35.603

84,97

8.

80.02.20 Actiuni
comerciale

si 51.000

35.035

68,70

9.

84.02.20 Drumuri si poduri-Bunuri si servicii 4.160.510

947.407

22,77

70.02.06 Iluminat public

gen.

Economice

Supun spre aprobare „Contul de executie al bugetului local al UAT
Comuna Ceplenita” din care la partea de venituri in suma de lei 9.729.946 lei si
la partea de cheltuieli de 7.605.410 lei cu un excedent de 2.124.536 lei.

Primar,
Dumitru Laiu
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