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JUDETUL IASI

COMUNA FANTANELE

RAPORTUL

PRIMARULUI COMUNEI FANTANELE

PRIVIND

srAllEA ECoNoMtcA, soclalA $r DE MEDIU a uxrrATu ADMTNISTRATTv-
TERITORIALE COMUNA FANTANELE PE ANUL 2019

in conrformitate cu art. 1.55, alin. 3, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
am intocmit prezentul raport in calitate de primar al comunei Fantanele , judetul Iasi .

Stimali cetateni ai comLunei Fantanele judetul Iasi, raportul Primarului privind starea
economicS, sociald qi de mediu a comunei , este un document , care cumuleazd rapoartele
tuturor compartimentelo.r aparatului de specialitate al primarului, oferind o imagine de
ansamblu asupra activitdlii Primrriei comunei Fantanele in anul 2olg.

Acest raport reflect6 eficienla cu care au fost abordate problemele comunitatii noastre ,
modul in care au fost gestionafi banii publici qi oferd cetS]enilor un instrument cu ajutorul
cdruia pot trage concluzii in ceea ce priveqte administrarea comunei.

In anpl 2019, administralia publicd locald s-a strdduit sd gdseascd cele mai bune solutii
pentru o gospoddrire jud.icioasi a fondurilor blneqtei, dar Ei a bunurilor aflate in patrimoniul
comunei.

Mullumesc Consiliului local si tuturor cetatenilor comunei pentru sprijinul pe care l-a(i
acorda,t qi sper sd fiti aldturi de mine pentru ca astfel sd putem finalizaproiectele aflate in curs
de denrlare precum gi maLterializarea celor viitoare.

- Asiqurarea cu profesionalism gi rdspundere a serviciului public oferit cetafenilor prin
compap'timentele din cadr:ul aparatului de specialitate al primarului ;

- Implicarea in elaborarea de noi proiecte de interes pentru comunitatea noastra qi asigurarea
de date tehnice necesare pentru implementarea gi monitorizarea lor in diferite faze d,e

execulle. In acest sens s-tl realizatasocierea cu alte unitati administrativ teritoriale in vederea
realizafii unor proiecte de anvergura cum ar fi introducerea gazului metan
sau m$dernizarea infrastructurii de drumu ri (Modernizare DC I40 Erbiceni -Focuri -
Fantartele -Sipote) .

- Solu{ionarea dosarelor privind legile proprieta}ii gi a celor aflate pe rolul instantelor
judecSloregti avdnd ca obiect legile propriet[fii ; In acest sens s-a cautat sa se valorifice



oportunitatile oferite de Programul National de Cadastru si Carte Funciara privind
inregistrarea sistemica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara. Desi a fost
incheiat contract de servicii in acest sens cu un prestator autorizat activitatea nu a fost
ftnalizata dotorita lipsei de interes a acestuia fiind necesara reluarea procedurii de achipitie de
noi servicii.

-Actualizarea continud abazei de date din programul informatic privind noile Registre
Agricole ale Comunei Fantanele completate gi actualizate pe suport clasic qi informatio;

-Realizarea demersurilor necesare pentru identificarea de imobile (terenuri gi construcfii)
proprietatea publicd sau privatd a Comunei Fantanele necesare intocmirii gi implementdrii
unor proiecte prioritare pentru realizarea de obiective de interes public in domeniul socflal,

economic qi de agrement exemplificam asigurarea terenurilor pentru rcalizarea Salii de sport
si Caminului cultural din comuna.

- Implicarea in elaborarea de noi proiecte de interes pentru comunitatea noastrd gi asigurarea
de date tehnice necesare pentru implementarea qi monitorizarea lor in diferite faze de

execu!ie,

- Gestionarea activitatilor de colectare a deseurilor municipale de la persoanele fizice si
juridice ;

- Intabularea patrimoniului aflat in domeniul public al comunei. Act:ivitate nefinalizata fiind
necesara continuarea ei si in anul2020.

- Asigurarea unei comunicdri eficiente in rela(iile compartimentelor din aparatul de

specialitate al primarului qi serviciile publice de interes local avdnd ca obiectiv prioritaf
comun asigurarea realizdrii" Strategiei de dezvoltare a Comunei Fantanele pentru perioada
20 t4-2020"':

In perioada de referinta s-a avut in vedere continuarea unor investitii incepute in perioa$a
anterioara sau demarate in 2019 dupa cum urneaza :

a) continuarea lucrarilor la obiectivele de investitii:

l.) ,, Modernizare drumuri comunale qi rigole in comuna Fintilnele, judelul Iaq{-
Etapa II "

Valoarea totald a obier;tului de investilii este de 5.847.310,17,00 lei din care 5.073.92:,0,91
lei fonduri alocate de la bugetul de stat qi 773.389,26 fonduri alocat,e de la bugetul local.

Valoarea lucrdrilor executate este de 4.135.245,81 lei iar valoarea lucrlrilor rdmase a fi
executate incepdnd cu data de 01.01 .2020 este de 1.436.844,60lei.

2.) ,,Modernizarea Liceului Tehnologic Fflntffnele prin consolidare, reabilitare
termicl qi extindere la corpurile grldini{i qi corp C"
Valoarea totald a obiectului de investi(ii este de 1.771.835,00 lei din ,care 1.677,937 r00lei
fonduri alocate de la bugetul de stat qi 93.898,00 lei fonduri alocate r1e la bugetul local,
Valoarea lucrdrilor executate este de 1.300.519,66 lei iar valoarea lucrf,rilor r[mase a fi
executate incepAnd cu data de 01.01 .2020 este de 154.048,12 lei.

b) hceperea lucrarilor la obiectivele de investitii:



1.) ,,Construire Dispensar uman in locslitatea Fdntilnelercomuna Fhnfinele judelul
Iagi"

Valoarea totald a obiectuLlui de investilii este de 3.869.730,70 lei din care 3,304.616,91 lei
fonduri alocate de la bug,etul de stat qi 565.113,79|ei fonduri alocate de la bugetul local.
Valoarea lucr6rilor executate pdnl la data de 31.12.2019 este de 771.911,37\ei iar valoarea
lucrdrilor rdmase a fi executate este de 2.452.196,34 lei.

2) ,,Construire imobil Grddinild cu program normal nr. 2 tn localitates Fdntdnele,
comuna Fhntdnele, judeul IaSi'
Valoarea totald a obiectu.lui de investifii este 3.516.052,01 lei din care 2.774.455,44\ei
fonduri alocate de la bugetul de stat gi 741.596,57 lei fbnduri alocate de la bugetul local.
Valoarea lucrlrilor executate este de 768.957r54lei iar valoarea lucrdrilor r[mase a fi
executate incepdnd cu darta de 01.01 .2020 este de 2.4s0.429,s7 rei.

3) ,, Amenaiara aleilor pietonale si refucerea sistemului centrulizat de evacuore a apei
pluviale in localitatea Funtanele,comuna Fantanele judetul lasi,,
Valoarea totald a obiectului de investilii este 599r413,651ei din care 596.391,70 lei si
valoarea eligibila este de 3.021,95 lei.Obiectivul de investitii are asigurata finantarea prin
AFIR si se afla infazade licitatie publica.

4) In decembrie 2019 a fost semnat contractul de finantare cu Compania Nationala de
Investiti pentru realizarea obiectivului ,,SalI sport cu tribuna de 180 locuri in sat
Fantanele Cv 48 comun.a Fantanele judetul Iasi,,
Obiectivul se va realiza prin CNI , Consiliul local Fantanele a pus la dispozitia executantului
terenul necesar si alte do,tumentatii solicitate prin ghid .

5) ,,Reabilitarea drumului comunal DC 140 I construirea podetelor si a unui dig de
protectie in comuna Fantanele sat Fantanele judetul Iasi,,
Obiectivul are asigurata linantarea din fonduri guvernamentale prin CNI si se afla rn faza de
proiectare .valoarea estirnata a proiectului este de 1.000.000,00 lei .

6) Rebilitare drumuri comunale in intravilanul localitatii Fantanele judetul Iasi prin
pietrulre cu refuz de ciurr (piatra sparta ).Investitia va fi realizata pe parcursul anului 2020
cu fonduri din bugetul local de venituri si cheltuieli .Valoarea investitiei este estimata la suma
de 100.000,00lei .

Anul 2020 va reprezenta o continuare a realizdrli de documentatrii tehnice, un an al intocmirii
de noi proiecte pentru nc,i obiective necesare comunitatii noastre.

Mullumesc Consiliului local si tuturor cetatenilor comunei pentru sprijinul pe care l-a[i
acordat gi sper sd fi(i aldturi de mine pentru ca astfel sd putem frnalizaproiectele aflate in curs
de derulare precum qi materializarea celor viitoare.

Activitatea Compartimcrntului Secretariat

Este compartimentul cu responsabilitati deosebite in in ceea ce priveste :

in reallizureo scestor acli'vitdti, oportul comptrrtimente,.lo, rti!-gl2!!!!lul de snecialitote ul
primorului se prezinto dupo cum urmeuzu :



- asigurarea respectarii principiului legalitatii in activitatea de emitere si adoptare a act$lor
administrative ;

- stabilitatea functionarii aparatului de specialitate al primarului ;

- continuitatea conducerii si realizarii legaturilor functionale intre compartimentele si in cadrul
acestora ;

- asigurarea gestionarii procedurilor administrative privind relatia irrtre consiliul local si
primar,precum intre acesta si prefect;

- asigurdrarea pregdtirii qedinlelor consiliului local a gedintelor comisiilor de specialit4te ale
acestuia:

- redactarea hotararilor consiliului local, comunicarea ordinii d,e zi asedintelor ,rorJo*.u
consiliului local, efectuarea lucrarile de secretariat,intocmirea pro,cesul verbal al sedflntei si
a altor lucrari specifice;

- asigurarea , intocmirea si comunicarea sesizarilor pentru deschiderea procedurilor
succesorale camerii notarilor publici precum si oficiului de cadastru si publicitate imodiliara
in a carui circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domicilirJ ;

- legahzarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti in veclerea acordarii de catre
autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunei a benr:ficiilor de asistenta
sociala sau servicii sociale.

- participarea laorganizarea si desfasurarea acliunilor privindorganizarea qi desfrqufarea
alegerilor locale qi generale, la actiunil e organizate privind consultarea cetdtenilor prin
referendum nalional sau local, dupd caz, la ac{iunile privind recensiimdntul populaliei qi

recensdm6ntul agricol;
- intocmirea qi propunerea spre aprobare de statute, regulamente, srludii ,proceduri privind
organizarea qi funclionarea autoritd(ilor gi serviciilor publice de interes local;
- depunerea diligen(elor necesare pentru exercitarea drepturilor gi indeplinirea obliga(iilor ce

revin comunei in calitate de persoand juridicd civil qi asigurarea ,pebazd,de delegafie, a
reprezentariiin cauzele aflate pe rolul instanlelor judecdtoreqti prin consilierul juridic sau

avocati .

- intocmire a documentatiei necesare pentru realizarea politicii in domeniul fondului flrnciar
qi cadastrului agricol qi cadastrului general;

In sustinere celor prezentate mai sus facem urmatoarqle orecizari:

In anul2019 sau adoptat un numar de 146 hotrari ale Consiliului local Fantanele din care

ordinare 12 si extraordinare 134 si un numar de 380 de dispozitii ale primarului .

Mentionam ca in urma controlului de legalitate executat de catre institutia prefectului nu au

fost respinse hotarari ale consiliului local dar au fost revocate un numar de 5 dispozitii ale
primarului .Fiind obligati sa se aduca modificarile necesare.

In aceasta perioada s-a avut in vedere deasemenea punerea in aplicare a

Codului Administrativ in special privind :

- aducerea la cunostinta consilierilor locali a noilor perevederi privind
competentel e, obligatiile,si raspunderile in proce sul deli ttterat iy.

prevederilJr



- cunoas ter e a r e spons abilitatilor privind admini str are a patr imoniului UAT
Fantanele

- exercitarea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor din UAT Fantanele ,'

- menegementulfunctiilor publice si afunctionarilor publici ,.

- incadrarea si promovarea personalului contractual ,.

- intocmirea/compltarea regulamentelor de organizare si functionore a Consiliului
local .statutului comunei ,regulamentul de ordine interioara a Primariei
acrualizarea procedurilor de lucru si de prevenire a riscurilor s a ;

In ceea ce priveste punerea in aplicare a legilor pronrietitii:

a) Referitor la Legea 23112018

- sau intocmit la cerere un numar de 21 dosare nereusind pana in prezent sa se

depuna nici unul avandu-se in vedere impunerea de care comisia judeteana de fond
funciar a unor documente cum ar fi titlurile de proprietate ale vecinilor , autorizatiile
de constructie emise pentru constructiile realizate la timpul respectiv s a .

b) Referitor la [,egea l8l199l legea fondului funciar

In cursul anului 2i,019 au fost depuse un numar de 23 cereri . avand ca obiect :

- cereri de indre:ptarea erorilor materiale din titlurile de proprietate emise;
- cerei privind intocmirea documentatiei in vederea de titluri de proprietate ;
- cerei privind punerea in aplicare a unor hotarari judecatoresti sau ale Comisiei judetene de fonr

funciar;

Ca urrhare a activitatii dt:sfasurate in acest sens in anul 2019 s-au intocmit un numar de 15 documentatii
pentru emiterea de titluri de proprietate sau de indreptarea erorilor materiale din titluri de proprietate emisr

Comoatimentul tregistru asricol si stare civila :

Activi(atea Compartimr:ntului Registrul Agricol :

La nflvelul acestui compartiment s-a urmarit in continuare plstrarea evidenfelor curente a
registr$lor agricole in care se regdsesc 1049 de gospod6rii, din care 868 pozitii ale
gospodlariilor populatiei cu domiciliul in localitate 147 pozitliale persoanelor cu domiciliul in
alte logalitati qi 44 pozitii ale persoanelor juridice.

Corilpletarea registrelor agricole ce presupune inregistrarea suprafelelor de teren qi evolulia
acestorfl, precum qi modul lor de uttlizare, evolutia efectivelor de animale qi pdsdri, utilaje,
pomi f4uctiferi, evidenl6 r;crisa gi computerizatd..

S-a Bolicitat si eliberat un numdr mare de adeverinte pentru burse, rechizite qcolare,
deducel'e de impozit, spitrl, contracte cu SC E-ON , Serviciul de Evidenld a populalie, ;dmaj,
ajutor qocial, alocatie complementard, etc.



S-au eliberat un numir de 8 atestate de producdtor fermierilor si I carnete de
comercializare a produselor agricole persoanelor care au dorit sI comerci alizeze prodnrse
agricole.

S-au intocmit documentaliile necesare pentru subvenliile in agriculturd, s-au eliber4t peste
162 adeverin{e pentru APIA.

Conform Legii nr. 1712014 privind unele mdsuri de reglementare a vdru;drii - cump6rdrii
terenurilor agricole situate in extravilan qi de modificare aLegiinr.'2682001privind
privatizarea societd{ilor comerciale ce defin in administrare terenuri proprietate publicft qi
privatd a statului cu destinatie agricold gi infiinlarea Agenfiei Domeniilor Statului, cu
modificdrile ulterioare, s-au intocmit un nr. de 6 dosare, pentru suprafata 7 r92 hateren au
fost instrainate cdtre preetorii aleqi.

In luna decembrie activitatea Compartimentului a fost verificata. de catre o comisie
constituita prin ordinul prefectului judetului Iasi referitor la modul cle aplicare a OG 2Bl2008
si nu sau constatat probleme deosebite .

Privind starea civil5

Misiune: Asigurarea serviciilor de specialitate in vederea intocmirii actelor de stare
civila pentru cetd(enii rom0ni sau pentru persoanele fbrd cetS{enie gi inregistrarea la cetrere, a

actelor sau a faptelor de stare civild pentru cetdlenii strdini care au domiciliul sau se afld
temporar pe teritoriul Rom6niei, precum qi pentru solufionarea unor cereri conform
competentei materiae gi teritoriale au constat in urmatoarele activitati :

Acte tnregistrote:
- Cas6torii - 14

- Decese - 10

- Nagteri -2

Schimbdri de nume pe cale administrotivd,
Transcrieri - 2,

Certfficate eliberate:
- Nagtere -11 ;

- Cdsdtorie -16 ;

- Deces- l5

Solicitari certificate

Nastere 7

Casatorie 1

Deces 2

Comunicari de mentiunie :199 ;primite :36;operate :58

Completat si eliberat Anexa 24 :15 solicitari ;



In plus in aceasta prioadeL s-au mai inaintat institutiilor in drept buletinele statistice in nr.de
26,

Conrpartimentul rel:ltii cu publicul.registratura arhiva si cultura .

ipr spiritul unei transparen{e reale, s-a asigurat de cdtre Primdria comunei Fantanele
transmiterea informa{iilor de interes public cdtre cetdfeni, institulii publice, agen(i
ecoflomici gi diverse alte structuri asociative.

Informaliile de interes public, utile cetdlenilor au fost afigate la sediul instituliei, postate
pe portalul propriu hllp :/hvww.primariafantanele .ro.

in conformitate cu prevederile Legii nr.54 412001privind liberul acces la informaliile de
intetes public, s-a rlspuns in termen solicit[rilor adresate atdt verbal, cdt gi in scris de cdtre
cetdffeni si agen{i ecorromici .

Urmdrirea modului de aplicare a Legii nr.5212003 a fost o altd preocupare a instituliei
noa$tre. Procesul de luLare a deciziilor, organizarea gedinlelor de Consiliul Local, a
dez$aterilor publice s-a desftgurat in cele mai bune condili.

C OtrIPARTI M ENTL,L ASIS TENT{ S oC IAL4.- a uTmaTit

-Intocrnirea documentatiei pentru aloca(ii de stat pentru copii, prevdzutdde Legea
rr.6ll1993, republicatS, pentru un numdr de 3l solicitari .

- Intocfnirea dosarelor conform Ordonan(ei de Urgent[ a Guvernului nr. I 1l/2OlO privind
concedfiul gi indemniza{ia.lunard pentru cregterea copiilor,pentru un numar de 3 solicitari .

In anul2019 s-au efectuat un m. de23 anchete sociale de verificare pentru cei care gi-au
intocmit dosare pentru oblinerea ajutorului pentru incdlzirealocuinlei pe perioada sezonului
rcce2{19-2020.

Conforfn Legii nr.277l2)l}privind alocalia pentru sustinerea familiei, cu modificdrile qi
compldtarile ulterioare, in perioada 01.01 .2019 - 31.12.2019 au fost inregistrate un num6r de
10 cere[i privind acordarera alocafiei pentru susfinerea familiei.

Total alocafii de sustinere familie (in plata) pe anul 2019 sunt in numar de 175 solicitari .

Situalia aloca(iilor pentru suslinereafamiliei aflate in platd pe categorii de familii in
perioado 01.01.2019 - 31 12.2019:

- Alocafii de sustinere biparentale in plata 162 ;

- Alocafii rronoporentale in platl: 13;

Ajutorul social prevdzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Situ4lia beneficiarilor 4jutorului social in perioada 01 .01 .2019 - 3l .12.2019 este
urmdrtoarea:

- Numir familii beneficiare in platd: 107;



- NumEr persoane beneficiare in plata: 318;

Pentru plata acestor persoane se prelucreazd,lunat sau semestrial o serie de acte prin (are se
dovedegte cd sunt indrept[]ifi sd beneficieze de ajutorul social:

- intocmirea listelor pentru persoanele apte de munc6 gi repartizarea lor penttu
efectuarea orelor de munc6 in folosul comunitElii;

- primirea de adeverin{e eliberate de AJOFM;
- intocmirea fiqelor de calcul in functie de pontajul lunii eurterioare;
- intocmirea referatelor gi a dispoziliilor pentru aprobarea pl51ii ajutorului sbcial;
- intocmirea referatelor gi a dispoziliilor de suspendare, modificare sau incetare a

platii ajutorului social, dupdcaz;
- eliberarea de adeverin{e necesare asistafilor la diverse inrstitu]ii: spital, me(icul de

familie, gcoald pentru copii;
- primirea de cereri noi,
- efectuarea anchetelor sociale la domiciliu;
- rapoarte statistice lunare;
- consiliere specifici in funcfie qi de alte nevoi ale asistalilor, pentru oblinerda altor

drepturi sau oportunitAfl de ieqire din starea de dependenld:
- aloca{ii de stat pentru copii; 

-'-- - ----' -- --r-----^^r*'

- metodologia incadrdrii in categoria persoanelor cu handicap, si altele .

ffiI#;.?,f ill;iffi"ffi lfllff :ffH]'#zirearocui,{eiremneaubenEnciat

Luna Ian 2019: 120; Feb 2019:ll9;Mart20l9:119 ; Nov 2019:106 ;Dec 2019: lA7.

in anul 2019, au fost emise dispozilii de stabilire a dreptului de ajut,cr social, dispozill[ de

modificare a cuantumului ajutorului social, dispozilii de incetare din platd a ajutorului social
qi dispozilii de suspendare a dreptului la ajutor social, motivate de noindeplinirea obligaliilor
privind efectuarea muncii in folosul comunitdlii gi privind prezentarea adeverinlelor dip care

sd rezulte cd persoanele apte de munci beneficiare de ajutor social sunt in eviden{a Agpnliei
Judelene pentru Ocuparea Forfei de Muncfl ca persoane in cdutare de loc de munc6. A[ mai
fost emise dispozilii de reluare a plalii ajutorului social, in situatia in.deplinirii dupd
suspendarea plAtrii a obligafiilor prevdzute de lege.

Demersurile necesare pentru acordarea acestor ajutoare:
- intocmirea documentatiei

- ancheta sociald,

- referatul in vederea aprobdrii de cdtre Consiliul Local.

De asemenea, in anul 2019, aufost fntocmite:

- anchete sociale privind venitul minim garantat;

- cereri qi declaralii pentru acordarea ajutorului social,



- fige de calcul gi dispozilii de stabilire/modificare/suspendare/reluare/incetare
xeroxate gi transmise AJPIS Iasi ,

- rapoarte statistice privind ajutorul social pentru Agenlia Judeleand de Prestafii qi

Inspectie Sociald IASI ;

- rapoarte statistice privind ajutoarele pentru incdlzirealocuinlei cu lemne pentru
AJPIS;

- tabele nominale cu persoanele convoc ate lamuncd in folosul comunitdlii ;
- situaJii centralizatoare pentru Agentia Judefeand de Prestatii gi Inspec]ie Sociala

Iasi ; (tabele nominale pe suport hdrtie qi in format electronic cu persoanele
beneficiare alle ajutorului social);

- borderouri cuL cereri gi declaratii pentru Agen{ia Judefeand de Prestalii qi Inspectie
Sociald lasi

- borderouri privind dispoziliile de modificarea cuantumului/ suspendarea
dreptului/incetarea dreptului venitului minim garantatpentru Agen{ia Jude}eana de
Presta{ii qi Inspec}ie Sociald Iasi ;

- borderouri privind pldlile venitului minim garantatpentru Agentia Jude(eani de
Prestalii qi Inspec{ie Sociald lasi ;

- planuri lunare de acliuni gi lucrdri de interes local la care participl persoanele
beneficiare de ajutor social care sunt obligate de a efectua lunar, actiuni sau lucr6ri
de interes locerl

- situafia lunarii privind persoanele apte de muncd din familiile beneficiare de ajutor
social pentru r\gentia Judefeand de Presta{ii gi Inspectie Sociald Iasi ;

- situafii ale venitului minim garantatprivind numdrul de dosare aflate in platd;
- anchete sociale pentru ajutoarele de incdlzire;
- anchete sociale gi cazuri diverse
- monitorizarea familiilor beneficiare de ajutor social se face lunar prin:
- informarea gi consilierea cetdtenilor cu privire la drepturile gi indatoririle

beneficiarilor ajutorului social;

- preluarea dosarelor celor in drept (inmdnarea cereril or tipizate,
- oferirea de infonna{ii,

' preluarea dosarelor cu verificarea actelor, a cererilor, certificarea gi inregistrarea
acestora in registrul special de evidenle in vederea acordirii ajutoarelor sociale);
' analizarea docuntentelor depuse la dosar qi evaluarea situaliei socio-economice prin
deplasare in teren,

' intocmirea de anchete sociale la domiciliu, intocmirea figei calcului ajutorului social,
neferate gi dispozilii;

" consilierea beneficiarilor aflali in evidenfd;
I actualizarea dosarelor in platd cu acte doveditoare ale veniturilor gi adeverinlelor
AJOFM qi adeverin{e privind efectuarea muncii in folosul comunitdlii;
r actualizarea anchetelor sociale la domiciliul beneficiarilor qi ori de cdte ori este
frevoie.



Potrivit Ordonan{ei de Urgen}6 a Guvernului Romdnieinr.70l20l1 privind mdsurile dg
proteclie sociald in perioada sezonului rece, cu modific6rile qi completdrile ulterioare, au
depus cereri pentru ajutoare pentru incdlzirealocuinfei cu lemne in sezonul rece in anril2019
un numdr de 3 persoane singure (pentru perioada ianuarie 2019-martie 2019 gi 20 famllii
noiembrie-decembrie 20 19).

Ajutoarele pentru incdlzirealocuinlei cu lemne (pentru doui categorii de beneficiari: cei cu
ajutor social gi cei fdrd ajutor social), ?n perioada sezonului rece in anul 2019 au presupus
urmdtoarele activitSli :

- consilierea cetifenilor, primirea gi inregistrarea cererilor:;
- intocmirea statelor de platd pentru ajutorul de incdlzirea locuintei cu lemne;
- intocmirea lunard a situaliilor centralizatoare gi a rapoarterlor statistice gi

transmitere la AJPIS Iasi

Au fost efectuate gi redactate un numdr de 24 anchete sociale pentru verificarea situaliei
materiale gi sociale a solicitanlilor in vederea oblinerii sprijinului finLanciar ce se acordfi
elevilor in cadrul Programului na{ional de protectie sociald,,Bani de liceu".

Asistenla persoanelor cu handicap

Persoanele cu handicap, adulli gi copii, incadrate in gradul grav de handicap din coffruna
Fantanele au beneficiat, conform legislaliei speciale in vigoare, de dlrepturi financiare,
informare qi pregdtire profesionald pentru integrarea lor in societate rgi prevenirea
marginalizdrii.

ln anul 2019: au fost intocmite un numdr de 32anchete sociale in vederea oblinerii unor
drepturi qi facilitali pentru persoanele cu handicap (pentru oblinerea burselor medicale, pentru
completarea dosarelor personale la Comisia de expertizd medicald a persoanelor cu ha$dicap
gi la Direc(ia Generald de Asistenfd SocialS qi Protectia copilului Iasi );

S-au intocmit 14 dosare pentru acordarea indemniza(iei lunare pentnr persoanele cu
handicap; s-au efectuat 14 anchete sociale pentru angajarea asistenlilor personali pentfnr
persoanele cu handicap grav; au fost incetate un numdr de 2 contracte individuale de rnuncd
pentru asistenlii personali; monitorizarea activitdlii unui numdr de 1[4 asisten{i personpli prin
vrzite, rapoarte de activitate gi anchete sociale de verificare a modului de efectuare a ingrijirii
qi de respectare a sarcinilor gi atribuliilor prevdzute in figa postului, respectiv dispoziliip

Personalul din cadrul Compartimentului Asistenla social[ a pus in erplicare prevederile legale
privind promovarea protecfiei qi drepturile persoanelor cu dizabilitatri. Situalia privind
numdrul asistenfilor personali pentru anul2019 - la data de 31.12.2019.

Prevenirea marginalizdrii qi inldturarea fenomenului de risc pentru persoanele incadr&te intr-
un grad de handicap din evidenta compartimentului a fost materializrt in:

-instructaje privind drepturile qi obligaliile asisten{ilor perrsonali gi a persoanelor cu
handicap,



- posibilitatea opliunii persoanelor cu handicap de a alege intre asistent personal
angaj4t sau plata unei in,Cemnizalii lunare.

Autoritate tutelarl

Prin exercitarea atribu{.iilor de Autoritate tutelard s-a realizatocrotirea intereselor
persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau de capacitate de exercifiu restrdnsd, precum

$i a pqnsoanelor care deqi se bucurd de capacitate de exercifiu deplind, datoritd unor
impreJurdri, nu igi pot aprdra interesele in mod corespunzitor.

Au fost efectuate cercetdri in teren. in cercetdrile de teren au avut loc intrevederi cu familiile
pentru care s-a solicitat anchetd sociald de cdtre instan{ele de judecatS, cu minorii care urrnau
sd fie tncredintali unuia rlintre plrinli in urma divorfului qi cu cei care au sivdrqit o fapta
penal{.

Au fOst efectuate anchete sociale pentru: instante in vederea incredintdrii/ reincredin{Erii
minorllor in urma desfacerii legale a cdsitoriei;

Anchete adresate la cerere organelor de politie pentru minori care au sdvdrqit fapte
antiso0iale. Compartime;ntul de Asisten{d Sociald din cadrul Primlriei Comunei Fantanele
asigurf aplicarea politicilor sociale la nivel local in domeniul protec{iei copilului, familiei,
persoaprelor singure, persloanelor vdrstnice, persoanelor cu handicap, precum gi oric6ror
persoane aflate in nevoie. Acest sistem trebuie sI asigure realizareaobiectivului major, adic6
asistarpa persoanelor car,o, din cauza unor motive de naturd economicl , frzicd,psihicd sau
social{, nu au posibilitatt:a s6-gi dezvolte propriile capacitafl qi competenfe necesare integrdrii
socialq.

Privind Licitatile si Achizitii Publice

Sau desftgurat sub coordonarea serviciului externalizat concreti zat prin Contractul de
prestarli servicii incheiat ou sc Drasim. Ap Management sRL IASI

SINTEZA ACTrr/ITATrr PE ANUL 2019

l. Oblective care au stat.la baza activitdtii:

- organizarea 9i desftqurarea procedurilor de achizilie publicd privind atribuirea
contraqtelor publice de pr:oduse, servicii gi lucrdri;

- organizarea gi desftqlrrarea licitaliilor privind concesiondrile, inchirierile de bunuri;

2.1. Aqte normative ce stau labaza activiti{ii :

- O.U.G. nr.5412006 pri',rind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
public{;

2.



- H'G. 16812007 pentru aprobarea nonnelor metodologice cadru de aplicare a O.U.G. rir.
54/2006; - Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, actualizate;

- H.G. nr.39512016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederil$r
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd / acord cadru din Legea nr. 98rf2016
privind achiziliile publice, actualizate;

- Legea nr. 10l/2016 privind remediile qi cdile de atac in materie de atribuire a contrictului
de achizilie publicd;

- Legea nr.10012016 privind concesiunile de lucrdri qi concesiunile,de servicii;

- H.G. 84111995 privind procedurile de transmitere ftri plati qi de 'valorificare a bun$rilor
apar{in6nd instiituliilor publice.

2.2. Orsanizarea activitdtii - atributii principale:

- elaboreazri qi dupd caz, actualizeazd,pebazanecesitdlilor transmise de cdtre celelalte
compartimente ale autoritAlii contractante, strategia anuala qi prograrnul anual al achizi]tiilor
publice, precum si strategia de contractare;

- elaboreazd sau, dupd caz, coordoneazd activitatea de elaborare a documentafiei de atribuire

Ei documentelor suport,incazul organizdrii unui concurs de solufii, a documentafiei de

concurs, pebazanecesitdlilor transmise de cdtre compartimentele de specialitate;

- indeplineqte obligafiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevdzute in [ege;

- aplica qi finalizeazd procedurile de atribuire;

- r ealizeazd,achizili i le directe ;

- intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea / reinoirea / recuperarea inregistqdrii
autoritAtii contractante in SEAP, sau recuperarea certificatului digital., dac[ este 

"uiutt
- intocmeqte documentaliile privin dvdnzarea. concesionarea, qi inchirierea de bunuri;

- stabileqte pre(urile de pomire, acolo unde este cazul,privind concesiiondrile, qi inchirifrile de
terenuri;

- duce la indeplinire prevederile H.C.L. emise de cdtre Consiliul Locill al comunei Fanthnele

in domeniul .

2.3. Proceduri de atribuire

Achiziliile publice se realizeazi prin urmdtoarele proceduri:

- licitalie deschisd;

- licitalie restr6nsS;

- dialog competitiv;
- negociere competitivd;
- parteneriatul pentru inovare;



- concqrs de soluJii
- negosiere ftrd publicarea prealabilS a unui anun! de participare;
- procddura de atribuire aplicabili in cazul serviciilor sociale qi a altor servicii specifice;
- proceduri simplificatE.

Procedura simplificati se aplicd pentru achizisiile publice o cdror valoare estimatd, fiird
T.V.A. este mai micd decdt urmdtoarele praguri valorice:
- pentrv lucrdri - 24.977,,096 lei;
- pentru produse sau servicii - 994.942 lei;
- pentru servicii sociale ;i alte servicii specifice, prevdzute in Anexa nr. 2 - 3.376.500 lei.

Achizilis directd se aplicd pentru achizisiile publice a cdror valoare estimatd, /drd T.V.A. este
mai mivd decdt

- 135.q60 ki pentru servicii sau produse,

- 450.200 lei pentru lucriiri.

3. Rezultate concrete

Pdni .12.2019

A. P r in or o c e dur d s i molit\g at d;

-l+
a) contfqacte lucrdri atribuite - I(UNU) contract

b) contfacte produse atribuite - 71 contracte

c) cont{acte servicii atribuite - 12 contrac

d) Confesionare teren (pa.sune) pentru 10 ha

5. Conqluzii, Droouneri

a. Condtluzii: Prin activitalea desfrguratd s-au dus la indeplinire Hotdrdrile Consiliului Local
in ceea ce privegte concesion6rile de bunuri, s-au incheiat contractele de achizilii de produse,
servicii qi lucrdri, necesar,e desftrgurfuii activitdlilor prevdzute in Programul Anual de Achizi(ii
pe anul 2019.

b. Propfuneri: - imbundtdtirea relafiilor de colaborare cu celelalte compartimente din aparatul
de specftalitate al primarului , in vederea sprijinirii activitafli Licitalii qi Achizifii publice, in
func1ie pe specificul documentafiei de atribuire qi de complexitatea problemelor care urmeazd,
sd fie r{zolvate in contextul aplicdrii procedurii de atribuire.

Avdnd fln vedere modificarea legislafiei in domeniul achiziliilor publice, consider c6 este
necesar cererea unui compartiment de sine statator si organizarea de concurs pentru ocuparea
functiei si participarea la cursurile de perfec{ionare a personalului din cadrul institutiei .

Principalele obiective care au stat la baza activitfiii tn 2019 au vizat;



. dezvoltarea armonioasd a localitalii din punct de vedere urbanistic;

' reducerea termenului de rezolvare a documenta{iilor qi a altor solicitdri, adrese f.ru..
de cetdleni;

in 2019, unnare a solicitarilor persoanelor fizice sau juridice , pe bazza xtalizeidocum{ntaliilor
primite, pe linie de urbanism s-au redactat:

5 autorizalii de construire;

6 certificate de urbanism;

3 autorizalii de brangament;

Resurse umane
Activitatea de resurse umane este asiguratd prin intermediul persoarrei cu atributii
v izeazd, urmdtoarele componente :

angajar ea qi integrarea salarialilor;
motivarea salarialilor;

or ganizarea resurselor umane;

gestiunea personalului;
planificarea resurselor umane;

evaluarea performanfelor resurselor umane;

gestiunea securitAlii gi sindtalii in muncd a salarialilor;
consiliere eticd gi monitorizarea respectdrii normelor de conduitd;
urmdrirea stadiului implementdrii standardelor de control intern/managerial la
nivelul aparatului de specialitate qi serviciilor, institu{iilorr qi regiei autonome de
interes local.

Pe parcursul anului 2019 s-a iniliat gi gestionat desfrqurarea urmdtoarelor activitali:

Functionari publici :

nedeterminatd -l (compartiment registrunumiri in funclia publicd pe perioada

stare civila )

delbsate si

stare

agricol si

- promovdri in grad func{ionari publici - I

- suspendarea raporturilor de serviciu - 1( compartiment registru agricol si

civila )

- preluare qi gestionare declara(ii de avere funclionari puLblici: - 4 formulafe
(anual)

- preluare Ei gestionare declaralii de interese funclionari publici: - 4 forntulare
(anual)

- evaludri funcfionari publici - 6 formulare (anual)

Personal Contractual



- angajdri pe duratd nedeterminatd- | (Centru de zi Fantanele)

- reluarea activitdtii - I (Centru de zi Fantanele )

Asisten(i persorrali

- angaj6ri durat6 nedeterminatd-2

- angajSri durat6 rLedeterminatd, 7

- incetlri contracrt de munc[ -1

Alte activitlti

- dispozitii stabilire salariu;
- eliberdri adeverinle
- concursuri gi examene;

- eliberare adeverinte salariu;
- eliberare adeverin(e gomaj ;

- gestionare concedii de odihnd salariali.

GESTIONARE STTII]ATII DE TIRGENTA

Activi[atea de apErare impotriva incendiilor, apdrareavietii oamenilor, a bunurilor gi
mediull.ri, constituie, conlbrm legii, o problemd de interes public la care trebuie s6 participe
toate pprsoanele fizice qi.juridice.
Aceastfl activitate se desf[goard cu scopul prevenirii incendiilor in gospodariile popula]iei, pe
Iocuri 

{e muncd unde desftgoard activitdli personalul salariat, pe timpul transportului de
substarfte periculoase, pe timpul lucrdrilor agricole gi de defrigdri a terenurilor, c6t qi pe timpul
sezonufui cdlduros gi rece.

PebazLplanului de activitdli pe linia prevenirii gi stingerii incendiilor aprobat de primarul
comun$i Fantanele , au fcrst desfbgurate urmdtoarele activitdli:

- acttalizatea componen{ei Serviciului Voluntar pentru Situa}ii de Urgenfd;

- hu fost efectuate activitAti de indrumare qi control la un num6r de 4 parohii, ocazie cu
care Elm distribuit diferite pliante specifice de prevenire a incendiilor pe timpul desftgurdrii
manf festdrilor religioase ;

- participarea la activitdti de control efectuate de echipe din cadrul I.S.U.Iasi in
locaffltate ;

- efectuarea in colaborare cu I.S.U Iasi a unui exercilii de evacuare in situatia
prod]trcerii unor calamitati naturale ;

Activitftile desfEgurate in anul 2019 au fost apreciate de organele de control din cadrul
Inspect$ratului pentru Situafii de Urgen[6 Jud. Iasi ca fiind bune ca urnare a preocupdrilor
factorilsr de decizie qi acordarea aten(iei cuvenite in domeniul situaliilor de urgen{d.
Apreci{nea rezultatelor s-a datorat cregterii calitatative a pregltirii in domeniul situa{iilor de



urgenl6, competentd manageriald, inzestrarea formaliunii de intervenfie, asigurarea fofrdurilor
necesare desfEqur5rii activitdlilor in domeniul situaliilor de urgentd, receptivitate la soflicitari
prin participare la acfiuni de intervenfie, organizarea gi pregitirea in condilii calitativ-
superioare a desftgurdrii exerciliilor de intervenlie conform planificririi anuale, precurtf gi

colaborarea cu I. S.U.Iasi;

Sigur, pe langa aprecierile favorabile, s-au constatat gi unele lipsuri cum ar fi:
organtzarcagi mobilizarea mai rapidd a fo4elor gi mijloacelor implir;ate in actiunile dE
intervenlie, bazamaterial5 insuficientS, fonduri financiare insuficierLte, intArzieri sau ilpsa la
pregdtire a membrilor pentru situalii de urgentd qi altele.

Obiective pentru anul 2020

l.Ridicarea capacitAlii de acfiune qi reactie a comitetului local pentru situafii de ur$en[d,
pentru prevenirea, limitarea qi inldturarea efectelor produse in situalii de urgenta prigr
execitarea de antrenamente ,participarea la concursuri ;

2.Stabilirea variantelor qi modalitdlilor de intervenlie in concordanta cu natura tipurflor de
risc;

3. Achizilio nateade tehnicd performantd pentru intervenlie in caz:de situalii de urgEnld
(masina de pompieri );

4. Asigurar eabazeitehnico-materiale de primd necesitate pentru intervenlie;

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Auditul public intern este o activitate func{ional independentd qi obiectiv6, care ajqtd
institu{ia publicd sd igi indeplineascd obiectivele, printr-o abordare siLstematicd gi metoflic[,
evalteazd, qi imbunltSlegte eficienfa gi eficacitatea managementului riscului, controluhfii qi
proceselor de guvernanlE.

In cadrul Primdria comunei Fantanele , activitatea de audit intern din lipsa de persfnal
specializat este externalizata si organizata in cadrul ACOR .

Desfrqurarea misiunilor de audit s-au facut conform planului anural de audit, aprob4t de

ordonatorul principal de credite, gi respect6nd metodologia de lucru prevdzutd de legisJ]a1ia

specificd.

Pentru anul 2019, aufost propuse Si realizate de serviciul specializat al compartimentflui
audit intern urmdtoarele misiuni:

' Sistemul contabil si fiabilitatea acestuia in Primdria comunei Fantemele ;

. Activit5li le realizatein scopul stingerii creanlelor fiscale,

' Concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public qi privat al UAT Fantail'rele ,

. Gestionarea actelor administrative qi a arhivei la Prim6ria Fantanele ;



COMIPARTIMENTUI-, F.INANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE $I TAXE.

Re_feritor la venituti, acesta se prezin

- Sume defalcate din TVA 1.g03 060,00lei;
- Impozite pe cl[diri 42.406,001ei;
- Impozite pe teren intravilan 29170,00 lei;- Impozite pe teren extravilan 1101327,00 lei;- Impozit auto 27 .906,001ei;
- Concesiuni S4.757,001ei;
- Amenzi 15.1502,00 lei;

In &nul 2019' au fost evidenliate si inregistrate cheltuieli finanfate integral din bugetullocal, in valoare de 6.45.] SZO,0O lei.

Lunl, au fost raportrate situalii financiare cu pldlile restante, monitorizare cheltuieli depersorl'al, conform ordinului nr.294l din22 octornbrie 2009 pentrucompletarea Normelormetodplogice privind intocmirea si depunerea situaliilor financiare trimestriale ale instituliilorpublice, precum si raportdri financiare aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice
nr' 629/2009'Tot lunar' pana pe data de 25 a lunii, au fost depuse la ANAF Declara{ia unica112 ( qvidenta nominala a asigurdrilor obligatorii si a obligaliilor de plata cdtre bugetulasigurfrilor sociale de sanatate ).

La hnele fiecdrui trin:Lestru, s-a raportat si predat in termen, la Direclia Finantelor publice
Iaqi, billanfurile contabile, contul de rizultat patrimonial, situafia fluxurilor de trezorerie,conturile de execulie bugetara .

A existat o perrnanenta colaborare cu Trezoreria municipiului Iaqi , prefectura laqi,curtea de conturi Iaqi, casa Judefeand de Pensii Iaqi, ITMlaqi, casa Judefeand de SanatateIagi, agen{i economici si r;ontribuabili.
Ca urmare a actelor emise de Guvernul Romdniei, de ministere si de alte organe centraleimplicit Direc{ia Regionala a Finantelor publice Iaqi.

Ad4linistrafia Judefeand a Finanfelor Publice Iagi sau de consiliul Judefean Iagi , prin cares-au alocat fonduri, majordri de cheituieli materiale, a. f".roral, s-au intocmit rapoarte pentrurectific&rea bugetului local.

Urmare a acestor demersuri, s-au efectuat un num5r de 15 rectificdri bugetare prinHotarail ale Consiliului Local Fantanele .

. consecinfa acestora a fost ca, de la un buget inilial de 2.227.670,00 lei la venituri s-aajuns la un buget final de l0.g50 240,00 lei.

In perioada vizata, activitertea compartimentului cu atribufii de stabilire, constatare,inregistrare, colectare si irLcasare a impozitelor si taxelor locale, care se fac venit la bugetullocal, a fost in parametri normali in ce privegte rela{iile funclionale specifice, in calitateaserviciilor oferite contribuabililor cat si de .elationur. ., consiliul Ltcal Fantanele, precum siperfeclionarea parametrilor de natura fiscala ce s-a concretizatprin cregterea gradului decolectarg a creanlelor bugetului local.

Gradul de colectare, a fost de g4 %,

Au fost transmise contribuabililor un nr. de 500 instiintari
S-au ernis un numdr de 24gsolnafi.

de plata.



Suma incasata in aceasta perioada, a fost de 21.203 lei situalia detaliata pe fiecare
urmdtoarea :

- confruntarea situa{iei din contabilitate cu magazia;

- intocmirea semestriald, la termen, a Bilanlului Contabil cu anexe,le aferente;

- intocmirea gi urmdrirea inventarierii anuale;

su{pa fiind

Impozit clSdiri persone fizice 21.203 lei
Inrpozit teren intravilan persoane f-rzice 29.170lei
Impozit teren extravilan 101.32 lei;
Impozit auto persoane fizice 27.906\ei;
Taxa concesiune personi: fizice 101.327 lei,

- Amenzi 15.502,00 lei;
- S-au inmatriculat un numar de 52 autoturisme,

Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite Ei Taxe este compartimentul care asigurd
formarea, administrarea, angajarea, utilizarea qi evidenla resurselor materiale gi financiare
ale Comunei Fantanele .In acelasi timp asigurd finanlarea activitdtilor primdriei, a

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Fantanele , a lucrdrilor de investilii
publice, intocmirea gi execufia bugetului general al comunei .

Compartimentul Financiar-contabil, impozite Si taxe a desJdqurat u,rmdtoarele operaliuni:

- in,plementarea Ei preluarea datelor contabile in programul de contabilitate;

- inregistrarea cronologicd, zilnicd, lunar6, in concordan{d cu realitatea, a documentelor
justificative transferate contabilit{ii: inregistrare facturi furnizori (rrote de recepfie, bonuri
consum, proces verbal de casare);

- urmdrirea efectudrii pldtilor in termenul de scaden{d pe fumizor;

- urmdrirea crean{elor pe clien{i ;

- verificarea registrului de casl ;

- inregistrareazilnicd, a operatiunilor de cas6, banca, trezorerie ;

- urmdrirea fluxurior de trezorerie;

- efectuarea pldlilor cltre furnizori;

- intocmirea lunard a notelor contabile de inchidere de lun5'

- inregistrarea lunard a Situaliei recapitulative a salariafilor pe capitole de cheltuieli;

- intocmirea Ei verificarea fiqelor de cont;

- verificarea fiqelor de cont, in vederea intocmirii balantei de verificare lunare;

- verificarea legalitSlii actelor administrative, emise sau adoptate cle cltre autorit6til

administraliei publice locale din compartimentul contabilitate,



- moflul de apilcare a unor acte normative conform vizei de control financiar preventiv;

- ir[tocmire a zlnicd,in conturile extrabilan]iere a angajamentelor bugetare, legale gi
aordortan!5rilor, conform O.A.P. nr.l792/2002 privind angajarca,lichidarea, ordonanfarea gi
plata cfireltuielilor instituliilor publice, cu modificdrile gi completarile ulterioare;

- intobmireazilnicd" a ordinelor de platd aferente facturilor, anexelor de investitii

- efeptuarea de restituiri din impozite qi taxe;

- programarea decadald. a pldlilor prin trezoreria Mun.Iasi ;

- intQcmirea notelor exlrlicative pentru diferen{ele dintre prognozare qi pldlile dispuse gi
depunQrea lor la Administratia Financiard Iasi ;

- tra4smiterea pe supofl: electronic, la unitatea bancard, a borderourilor cu salariile
angaj ali lor Primdriei ;

- inrpgistrarea cronolol5icd, a cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale, investiliilor gi
a tuturQr celorlalte conturi in programul de contabilitate;

-ire$[strarea cronologir:5 a debitelor constatate, precum gi a veniturilor incasate conform
contul{i de execufie

- inlocmirea, verificarea, inregistrarea pe suport magnetic qi transmiterea lunard a situafiei
Darea {e seamd lurard la D.G.R.F.p Iasi ;

- intopmirea, verificarezr, inregistrarea pe suport magnetic a situaliei numarului de personal
gi a foldului de salarii aferente semestrului I, qi II inaintate D.G.R.F.p Iasi ;

- prellrarea, verificarea, inregistrarea centrahzarealunard gi transpunerea in format
electro$ic a datelor aparalului propriu al primarului gi a serviciilor subordonate din
invdfdnpdnt pentru intocmirea gi transmiterea la D.G.R.F.P Iasi a situa{iei privind
monitofizarea cheltuielilor de personal;

- asipurea aplicdrii cor(ecte a elementelor sistemului de retribuire pentru personalul unitAlii,
in concprdanf5 cu structura organizatoricd gi a numdrului de posturi aprobat;

- inlocmirea lunard a statelor de plat6: privind plata drepturilor salariale ale angajafilor
aparatufui de specialitate al Primarului Comunei Fantanele qi pentru plata imdemniza{iilor
consilidrilor locali;

- re$dtirea bazei de date pentru intocmirea f,rgelor fiscale, depunerea gi arhivarea acestora;
Adrese{ multumiri in mocl special cet6fenilor Comunei Fantanele , tuturor colegilor din
echip6: ponsilierilor locali, viceprimarului , angaja{ilor din Primaria Comunei Fantanele ,
colegilQn primari gi consil:ierilor locali din localitdlile invecinate, pentru sprijinul qi contribulia
adusd l{ consolidarea Contunei Fantanele .

Procesll de modernizare etcomunei este unul continuu, de aceea insist s6 muncim in
continuire, sE respectlm standardele europene, sI asigurdm transparenfa, pentru a apropia



ziua cdnd locuitorii comunei vor avea un trai liniqtit, decent qi prosper la ei acasd.
Mullumesc mult celor care reflectd obiectiv activitatea noastrd qi contribuie la
perceplii corecte a comunitdlii asupra realitalii din jur.

vd mul{umesc, stima{i locuitori ai Comunei Fantanele , pentru incredere, pentru
armoniei in comuna noastr6, pentru op{iunea fermd in favoarea viitorului nostru
Dumnezeu sd binecuvdnteze Comuna Fantanele qi Rom6nia!

Fantanele ,28.02.2020

Cu respect,

Chelariu Sorin Primarul al Comunei Fantanele.

Nt,*


