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RAPORTUL PRIMARULUI
Cu privire la starea economică, socială a comunei Orbeni la finele anului 2021
Domnilor consilieri ,
Inca de la inceputul mandatului , am sustinut toate demersurile necesare
pentru moderizarea si dezvoltarea comunei noastre . Apreciez ca factorul uman
este elementul principal in identificarea nevoilor si oportunitatilor de care are
nevoie comuna si de aceea ma bazez pe o politica deschisa dialogului cu cetatenii
implicati in viata comunitatii si pe transparenta decizioala la nivelul Primariei
Comunei Orbeni . Evolutia unei comunitati este permanenta , insa ea se face prin
derularea unor investitii , prin diverse pachete de programe .
In ceea ce priveste raportul de activitate al primarului comunei Orbeni , acesta
contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al primarului .
Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor din comuna Orbeni , o
imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut , asupra modului si
eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale .
Prin acest raport doresc sa ofer comunitatii noastre o imagine cat mai clara asupra
modului cum am gestionat resursele locale in vederea realizarii obiectivelor
propuse la inceput de an .
In vederea elaborarii politicilor publice aplicabile pentru intervalul la care facem
referire in prezentul raport , s au analizat rezultatele anului anterior si s a continuat
procesul de efienticizare a serviciilor la nivelul primariei , nefiind neglijata nici
eficacitatea , nici calitatea prestatiilor oferite .
Obiectivul nostru major este respectarea legalitatii si a interesului cetatenilor in
masura posibilitatilor si a resurselor disponibile , identificarea proiectelor prioritare
ale comunei si atragerea fondurilor necesare implementarii acestora , sunt
preocuparile principale ale primarului .Dezvoltare comunei presupune rezolvarea
problemei infrastructurii , asigurarea utilitatilor , iluminatul public , modernizarea
drumurilor si altele .
În conformitate cu prevederile art.155, alin.3, lit. ’’a” din OUG nr 57 din 2019 ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul prezintă Consiliului
local , un raport anual privind starea economico - socială a unităţii administrativteritoriale, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea
efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu si

cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul
comunităţii locale pe principiile autonomiei locale. Proiectele realizate pina in
prezent fie prin fonduri guvernamentale , europene , buget local sunt vitale pentru
comunitatea noastra .Desi anul 2021 a fost unul dificil datorita pandemiei de
COVID 19 si a restrictiilor impuse de legislatia specifica proiectele comunei
Orbeni si au urmat cursul . Activitatea institutiei s-a desfasurat normal , astfel incat
cetatenii sa beneficieze de informatiile , documentele si serviciile necesare .
În anul 2021 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra
categoriilor terenurilor expuse în hotarele comunei faţă anii precedenţi:
1.Populaţia Comunei :
Numărul locuitorilor din comuna Orbeni comunicat de Institutul Naţional de
Statistică la 01 07 2021 este de 3810 locuitori. din care:
- Masculine = 1941 repartizati pe categorii de varsta :
0-4 ani = 113, 5-9 ani =124 , 10-14 ani = 116 ,15-19 ani =116; 20-24 ani
= 120; 25-29 ani =123; 30-34 ani =158;35-39 ani153; 45-49 ani =148;5054 ani =154; 55-59 ani =93; 60-64 ani =110;65-69 ani=83 ani; 70-74 ani
=42 ; 75-79 ani =31;80-84 ani=22; 85 ani si peste =22 ;
Feminine -1869 repartizati pe categorii de varsta :
0-4 ani = 91, 5-9 ani =139 , 10-14 ani = 132,15-19 ani =121; 20-24 ani
= 123; 25-29 ani =108; 30-34 ani =134;35-39 ani-126; 45-49 ani
=146;50-54 ani =125; 55-59 ani =75; 60-64 ani =95;65-69 ani=94 ani;
70-74 ani =86; 75-79 ani =74;80-84 ani=55; 85 ani si peste =68 ;
Numărul populaţiei este în usoara scădere .
Cauze ale depopulării :
- Îmbătrânirea populaţiei
- Lipsa locurilor de muncă pentru tineri , care să stabilizeze tineretul
în comună.

2.ADMINISTRATIA PUBLICA
În anul 2021 s-au organizat 17 şedinţe ale Consiliului local Orbeni , în care
s-au adoptat 76 de hotărâri de către Consiliul local al comunei Orbeni ,în crestere
faţă de anul trecut, toate fiind legale , neprimind observaţii asupra legalităţii

acestora,ceia ce denotă că aceste hotărâri au fost bine structurate şi discutate în
cadrul şedinţelor consiliului local . Hotărârile adoptate de Consiliul local au intrat
în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică sau comunicării în funcţie de
caracterul normativ sau individual, lucru ce s-a făcut fără excepţie.
Trecând la atribuţiile proprii, prima, prevăzută de lege dar şi cea mai importantă,
din care decurg şi celelalte ,este asigurarea respectării Constituţiei, precum şi
punerea în aplicare a legilor,a decretelor Preşedintelui României,a hotărârilor şi
ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi ale altor acte normative
(ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor,ordine ale administraţiei publice centrale,ale
Prefectului şi a hotărârilor Consiliului judeţean) în condiţiile legii. În acest sens,în
perioada la care ne referim,s-a urmărit ca imediat de la adoptare şi publicare a
actelor normative, să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a
sarcinilor reieşite din acestea prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de
specialitate al primarului a obligaţiilor ce revin pentru aducerea la îndeplinire a
acestora. Aparatul de specialitate al primarului a redactat proiecte de dispoziţii şi
hotărâri în vederea emiterii sau adoptării acestora.
În cursul anului 2021 s-au emis de către Primarul comunei Orbeni un nr. de
dispoziţii , în scopul bunei desfăşurări a activităţii ,aceste dispoziţii au fost emise în
diferite domenii cum ar fi: convocarea în şedinţe a Consiliului local , acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordarea,modificare,suspendare şi încetarea
de ajutoare sociale , acordare, încetare, respingere a cererilor pentru alocaţia de
susţinere,precum şi recuperarea unor sume încasate necuvenit ca alocaţie de sprijin
sau ajutoare sociale, constituire comisii de evaluare a ofertelor pentru lucrări şi
achiziţii publice ,modificarea repartiţiei pe trimestre a cheltuielilor în bugetul local,
virări de credite de la un alineat la altul în cadrul aceluiaşi capitol , constituirea
unor comisii de licitaţii şi recepţie lucrări,rectificări acte de stare civilă,comisii de
inventariere dispoziţii emise în domeniul situaţiilor de urgenţă,majorarea
drepturilor salariale pentru funcţionari publici şi personal contractual din aparatul
de specialitate al primarului,angajări de personal contractual ,atribuire sarcini de
serviciu delegate precum şi alte domenii.
Au fost înregistrate în Registrul de intrare -iesire un număr de 7594, din
care un număr de 3448 cereri cetateni , 3385 adrese institutii , un număr de
47sesizări-reclamaţii care au vizat diferite domenii şi care au fost soluţionate prin
deplasare organelor locale la faţa locului şi prin răspuns în scris , 714 nr . inregistre
reprezinta notificari intene( referate achizitii , declaratii completare registru
agricol, financiar contabil ,materiale sedinte consiliul local , etc)
În anul 2021 s-au eliberat un număr de 24 Atestate de producător şi Carnete
de comercializare necesare cetăţenilor comunei pentru valorificarea produselor
agricole pe piaţă.

În domeniul urbanismului s-au eliberat 10 autorizaţii de construire sau
desfiinţare şi 34 Certificate de urbanism , care s-au solicitat în diferite cazuri.
2.1. Activitatea de starea civilă, pe anul 2021 se prezintă astfel:
- Total acte înregistrate 94
- naştere(adopţie)

2

- naştere(transcriere) 14
- căsătorie

18

- deces

60

- Total certificate eliberate – din care : 193
- naştere

73

- căsătorie

38

- deces

82

- menţiuni

169

- livrete de familie emise 28
- dosare alocaţii copii
19
- anexa 24 (succesiune)
102
Activitatea de stare civilă a fost verificată de Direcţia Publică Comunitară de
Evidenţă a Persoanei Bacau pentru anul 2020 , când s-a constatat că aceasta s-a
desfăşurat în condiţii corespunzătoare în conformitate cu legislaţia în domeniu.
În concluzie,putem spune că activitatea în domeniul administraţiei publice s-a
desfăşurat în condiţii bune, neexistând probleme majore care să nu poată fi
rezolvate.

2.2.Bugetul local
În anul 2021 situaţia economico-financiară a comunei Orbeni s-a prezentat
astfel :
VENITURI
Denumire indicator

Plan anual 2021

Realizat 2021

VENITURI TOTAL

9055950

8100111

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

5378600

5519313

VENITURI TOTAL din care:

5378600

5519313

- impozit pe venit

30000

3754,50

-cote si sume defalcate din imp.pe
venit

1420000

1413059,25

-alte impozite pe venit,profit si castig
de capital

2000

2062

-impozite si taxe pe proprietate

480000

360049

-sume defalcate din TVA

4215158

4081621,52

-taxe pe servicii specifice

1000

285

-taxe pe utilizarea bunurilor

203000

108622

Venituri din taxe administrative

0

7

-venituri din proprietate

54000

39390,45

-venituri din amenzi si penalitati

110000

124612

-diverse venituri (taxe speciale)

504900

3690

-donatii si sponsorizari
-varsaminte din sectiunea de
functionare pentru finantarea sectiunii
de dezvoltare

10000
2204450

1108881,63

-subventii de la alte administratii

553000

481542

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

3677350

2580298

VENITURI TOTAL din care:

3677350

2580298

- varsaminte din sectiunea de
functionare

2204450

1108881,63

-subventii de la alte nivele
administratiei publice

26300

26200

-subventii de la bugetul de stat

1446600

1445216,24

-subventii

-subventii pt. Planul de urbanism
general

CHELTUIELI

Denumire indicator

CHELTUIELI TOTAL

9813950

8353098

CHELTUIELI TOTAL din care:

5378600

5099230

AUTORITATI PUBLICE

1809330

1797966

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA

75020

74807

INVATAMANT

530800

453152

CULTURA

178720

172705

ASISTENTA SOCIALA

1934870

1766456

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA

225000

222871

TRANSPORTURI

624860

611273

CHELTUIELI TOTAL din care:

4435350

3253868

AUTORITATI PUBLICE

39000

38577

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TRANSFERURI PENTRU PERSOANE
INSTITUTIONALIZATE

SANATATE

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

INVATAMANT

2622600

2146855

SANATATE

480300

423780

CULTURA

65500

59011

ASISTENTA SOCIALA

16800

16784

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA

100000

51749

TRANSPORTURI

876150

517112

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

235000

-

Activitati autofinantate
SURSA E
VENITURI
Denumire indicator

VENITURI
CONCESIUNI SI INCHIRIERI
PRESTARI SERVICII

Plan anual 2021

Realizat 2021

578000

364636

40000

1500

538000

363136

CHELTUIELI
Denumire indicator

CHELTUIELI

Plan anual 2021

Realizat 2021

578000

346189

CULTURA-CAMIN CULTURAL

2000

777

SERVICII PUBLICE ALIM. APA

132000

86766

SALUBRITATE

400000

252908

38000

5739

AGRICULTURA-PASUNE

Am încercat să prezint cât mai detaliat bugetul local la venituri şi cheltuieli
având în vedere complexitatea activităţilor desfăşurate şi pentru o apreciere mai
aproape de realitate a activităţii desfăşurate.
După cum s-a putut observa din prezentarea datelor de mai sus,în cursul
anului 202, un an dificil avand in vedere pandemia , s-a încercat şi putem spune că
s-a reuşit încasarea taxelor şi impozitelor de la contribuabili, acestea realizându-se
într-un procent de 73,29 % , impozite neicasate – 1792787 lei, datornicii fiind
unele persoane juridice şi unele persoane fizice,care nu şi-au achitat taxele către
bugetul local la termenele stabilite de lege .
O contribuţie importantă în realizarea acestui lucru o constituie schimbarea
opticii privind achitarea datoriilor ce le revin majorităţii contribuabililor persoane
fizice şi juridice, cu toate că în multe cazuri situaţia economico-financiară a
cetăţenilor nu este dintre cea mai bună.
Cred că şi în anul 2022 o să avem o bună colaborare cu toţi contribuabilii
pentru a-şi achita integral datoriile şi contribuţiile la plata impozitelor şi taxelor
locale stabilite conform legii.
In contextul actualei situatii epidemiologice de raspandire a virusului SARSCOV-2 este necesara plata taxelor si impozitelor prin mijloace electronice online
de plata prin sistemul Ghiseu.ro , sistem ce reprezinta unul din serviciile de baza
puse la dispozitia cetateanului. In sistem au fost introduse noi functionalitati care
se oglindesc beneficiile oferite utilizatorilor si au ca efect direct cresterea
satisfactiilor contribuabililor si au facut ca plata taxelor si impozitelor sa fie mai
usoara , mai sigura si mai rapida .Functionalitati ghiseul .ro :
Vizualizarea si plata debitelor pe care un contribuabil le are la nivel national
;
Consultarea unui istoric al tranzactiilor effectuate prin ghiseul .ro;
Generarea unei dovezi de plata in urma efectuarii unei tranzactii cu success;
Obtinerea datelor de autentificare fara a mai fi nevoie de deplasarea la
sediul institutiei;
Sperăm ca în anul 2022 să se realizeze încasarea majorităţii veniturilor
prognozate în buget pentru a putea să ne rezolvăm toate investiţiile pe care le-am
prevăzut pentru anul 2022 în proiectul de buget.
3. ASISTENTA SOCIALA
In cadrul Primariei comunei Orbeni isi desfasoara activitatea Centru de zi avind ca
obiect de activitate interventia timpurie asupra copilului . In anul 2021 au fost

efectuate cheltuieli de personal in suma de 260897 lei pentru un numar de 5
salariati si pentru functionare au fost executate cheltuieli in suma de 18873 lei
( energie electrica , telefon , gaz , combustili pentru auto, intretinere auto ,
furniture birou si altele , cheltuieli de capital 16784 lei.
În cursul anului 2021 , au beneficiat de prevederile Legii nr.416/2001,
privind venitul
minim
garantat cu modificările şi completările ulterioare,în medie
un număr de
128 familii şi persoane singure .
Sumele cheltuite cu aceasta destinaţie în anul 2021, sunt următoarele :
pentru ajutor de încălzire 421542 lei.

In anul 2021 au fost in plata in medie un numar de 23 dosare asistenti
personali si un numar de 8 persoane au beneficiat de indemnizatie persoana cu
handicap conform legii 448/2006.
suma totală cheltuită pentru plata salariilor asistenţilor personali
în anul 2021 este 900117 lei ,iar pentru indemnizaţia lunară a persoanelor
cu handicap suma 165027 de lei.
Alocatii de stat conform legii 63/1993 = 41 dosare ;
Indemnizatii crestere copil conform OUG nr 111/2010 = 9
dosare;
Stimulent insertie conform OUG nr 111/ 2010 = 7 dosare;
Beneficiari ai legii nr 277/2010 , republicata , privind alocatia
pentru sustinerea familiei au fost in nuar de 92 beneficiari
Beneficiari ai legii nr 248/2015 privind stimularea participarii in
invatamintul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita – 15 beneficiari (
tichete sociale – 100 lei/luna)

4.ÎNVATAMANT
Activitatea de învăţământ în comuna Orbeni s-a desfăşurat în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
Activitatea instructiv-educativă în cadrul comunei Orbeni s-a desfăşurat pe
parcursul anului 2021 dupa cum urmeaza :
- Pentru satul Orbeni – functioneaza scoala gimnazială cu clasele I - VIII
Orbeni ,unde isi desfasoara activitatea elevii din clasele I VIII, obiectiv pentru care
sa realizat bransarea la reteaua de gaz metan , a fost realizata retea de utilizare si
achizitionata centrala termica pe gaz , deasemeni gradinita nr 1 in satul Orbeni in
care isi desfasoara activitatea prescolarii din satul Orbeni intr un spatiu nou ,
modern , dotat coreszpunzator , obiectiv realizat prin programul national de
dezvoltare locala PNDL II, obiectiv pentru care sa realizat bransarea la reteaua de
gaze naturale , sa realizat reteaua de utilizare sa achizitionat centrala termica pe
gaz .O alta investitiei necesara desfasurarii activitatii educationale receptionata si
data in folosinta unde toti elevii isi pot desfasura orele de sport in conditii
deosebite este – sala de educatie fizica scolara – obiectiv realizat prin Compania
Nationala de Investitii , pentru care de asemenea sa realizat bransarea la reteaua de
gaze a fost achizitionata centrala termica si reteaua de utilizare .
- Pentru satul Scurta – functioneaza Scoala cu clasele I-VIII Scurta si
Scoala nr 3 Scurta – obiectiv nou realizat prin programul national de dezvolatre
locala PNDL II unde isi desfasoara activitatea prescolarii si elevii claselor I IV ,
dotat corespunzator cu mobilier nou ahizitionat prin bugetul local. . Obiectivul de
investitii„Construire gradinita cu 3 Sali de grupa in satul Scurta , comuna Orbeni ,
judetul Bacau este in curs de executie realizata in procent de 90 % , urmand ca
noul an scolar sa primesca prescolarii din satul Scurta sa si inceapa activitatea in
noul sediu.
In institutiile de invatamant de pe raza unitatii administrative teritoriale
Orbeni si-au desfasurat activitatea in anul 2021 un nr de 33 cadre didactice din care
24 profesori titulari , profesori suplinitori calificati 9, persoane-personal didactic
auxiliar(secretar, contabil) 2 , persoane-personal nedidactic 9.
În unitatile de invatamint de pe raza comunei Orbeni au fost înregistraţi în
anul 2021 un numar de 463 elevi , din care : prescolari 106, invatamint primar
205 , invatamint gimnazial 142 .
Munca depusă de către cadrele didactice ale celor două şcoli s-a văzut în
obţinerea rezultatelor de către elevi la examenele pe care le-au susţinut şi mai ales
la examenul de repartizare la liceu a elevilor care au terminat clasa a VIII-a .

Pentru buna desfasurare a activitatii educationale, administratia publica
locala a facut in anul 2021 demersuri pentru asigurarea functionarii institutiilor de
invatamant.
Cheltuielile totale pentru invatamant= 2.600.007 lei,din care:

- bunuri si servicii = 342049 din carebuget stat 277 000 lei
-burse 133000 LEI (55597 lei buget local , 78000 lei TVA)
-asistenta sociala 55506 lei
-cheltuieli de capital 2146855 lei
Pentru ca activitatea educationala sa se desfasoare in conditii normale au fost
depuse spre a obtine finantare in vederea executiei la Compania Nationala de
Investitii , respectiv fondul de mediu proiecte ce vizeaza constructia si reabilitarea
in satul Orbeni , urmatoarele proiecte :
1.
2.
3.

Amenajarea terenului de sport din satul Orbeni , comuna
Orbeni ;
Reabilitare termica Scoala cu clasele I VIII Orbeni , din satul
Orbeni , comuna Orbeni , judetul Bacau;
Cresterea gradului de participare a elevilor din comuna
Orbeni , judetul Bacau la procesul de invatare on line in
contextual crizei pandemice create de coronavirusul
SARSCOV 2 prin achizitionarea de echipamente IT

Pentru ca unitatile de invatamint sa functioneze in condiitii normale s-a
asigurat la timp igienizarea localurilor, necesarul de combustibili solizi,
(lemne)pentru sezonul rece 2021-2022 .
Cu ajutorul dumneavoastră consilierii locali ,al colegilor din aparatul de
specialitate al primarului , pentru sărbătorile de iarnă, a fost posibila
achiziţionarea unor pachete constând în dulciuri , ce au fost acordate tuturor
copiilor din comună cu ocazia sărbătorilor de iarnă .
Ţin să mulţumesc pe această cale tuturor celor care au fost aproape de noi în
acele momente şi să încercăm să menţinem şi să îmbunătăţim această activitate.

Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, s-a dovedit faptul că şi cu bani
puţini, atunci când este pricepere şi voinţă se pot face lucruri deosebite.

BIBLIOTECA COMUNALA
În comuna Orbeni funcţioneaza biblioteca comunala

deservită de o

singură persoană angajată pe post de bibliotecar .

Actualmente există un fond de carte diversificat.
Biblioteca Orbeni are un număr de 11126,57 volume.
Cheltuieli totale pentru biblioteca in anul 2021 = 64655 lei, din care:
- cheltuieli de personal = 40711 lei
-bunuri si servicii 23944 lei

6. CULTURA
La sfârşitul anului 2021 Căminul Cultural din satul Orbeni se afla în stare bună .
Au fost organizate unele manifestări artistice în caminul cultural Orbeni ,la
care au participat membrii grului Spic de grau de la Orbeni , coordonat de catre
dna profesor Maria Salaru , activitati desfasurate in cadrul proiectului “Cantec
popular , parte din sufletul satului meu “ . Toate evenimentele culturale au avut loc
cu respectarea restrictiilor privind raspindirea virusului COVID 19 . De la
infiintare si pina in prezent grupul Spic de grau de la Orbeni a fost invitat sa
participe la mai multe festivaluri ,concursuri si emisiuni tv. , unde au fost felicitati
si au primit premii si distinctii care fac onoare comunei noastre . putem
exemplifica ; DIPLOMA DE PARTICIPARE la editia XXVII a festivalului
judetean de folclor - Slanic Moldova , Marele trofeu obtinut de grupul Spic de
grau la concursul de folclor “Mugur de fluier “ , a obtinut Trofeul “” in cadrul
festivalului „Dor de cantec romanesc „ la Buzau a obtinut premiul trofeul pe
categorii grupuri la festivalul aniversar „ARMONII IN TIMP „ la concursul de

interpretare vocala regiunea N/E la Ateneu Bacau , la emisiuni tv: la ETNO TV ,
FAVORIT TV , NATIONAL TV , si altele .
Proiectul „Dotarea comunei Orbeni cu bunuri privind valorificarea traditiilor
locale „ a fost finalizat , au fost achizitionate 16 costume populare complete in
valoare de 5000 Euro , costume ce sunt folosite de catre membrii grupului Spic de
grau la diverse sarbatori , festivitati , festivaluri .
În fiecare an de ziua eroilor se ridică parastas la „Monumentul Eroilor „ din
satul Orbeni.

In vederea asigurarii conditiilor pentru desfasurarea activitatilor social
,cultural , educative pentru satul Scurta , a fost depus la Compania nationala de
investitii un proiect ce vizeaza realizarea obiectivului de investitii „Construire si
dotare camin cultural
in satul Scurta , comuna Orbeni „ , in cadrul
subprogramului „Asezaminte culturale „ . . Deasemeni pentru dotarea caminului
cultural din satul Orbeni a fost depus la AFIR Iasi in vederea finantarii un proiect
pentru dotare camin cultural .

7. SUSTINEREA CULTELOR
Cheltuieli pentru sustinerea cultelor
din care:

în anul 2021 total _108000_ lei

- sustinerea cultelor 108000 lei,sume repartizate prin hotararea consiliului
local parohiilor din comuna Orbeni in vederea intretinerii cladirilor,a
bunurilor,imprejmuirilor.

8. SANATATE
La capitolul sanatate , asa dupa cum bine cunoasteti au fost
finalizate lucrarile la obiectivul de investii „Reabilitare , extindere si dotare
dispensar uman in satul Orbeni „ , am reusit sa dotam atat cabinetul
medicului de familie cat si cel unde isi desfasoara activitatea medicul
stomatolog , cu mobilier nou , modern . Inca de la finalul anului 2020
cetatenii comunei Orbeni , cu satele apartinatoare Orbeni si Scurta isi pot
rezolva problemele de sanatate in conditii decente, intr un spatiu modern dotat
corespunzator,pentru care sa realizat si bransarea la reteaua de gaz metan, a
fost achizitionata centrala termic pe gaz si reteua de utilizare .
Deasemeni si obiectivul de investitii Reabilitare , extindere si dotare dispensar
uman in satul Scurta a fost finalizat , aici isi desfasoara activitatea un medic
de familie si o farmacie .
Ambele obiective de investitii sunt realizate prin programul national de
dezvoltare locala PNDL II .

9. SERVICII PUBLICE
Pentru buna functionare a sistemului de iluminat public in satele Orbeni
si Scurta a fost incheiat un contract de mentenanta cu o societate comerciala
de profil . Pe perioada derularii contractului nu au fost semnalate deficiente
in relatia contractuala cu firma mai sus mentionata , au raspuns ori de cate ori
a fost nevoie de interventia lor pentru a asigura functionarea corecta a
sistemului de iluminat public stradal , beneficiari fiind cetatenii din satele
Orbeni si Scurta .
In cadrul aceluiasi capitol este in curs de finalizare actualizarea PUG au fost
obtinute avizele necesare , in curand va ajunge pe masa consiliului local
Orbeni pentru aprobare . Referitor la obiectivul de investitii “ extindere retele
de distributie gaze naturale in comuna Orbeni , cu satele apartinatoare Orbeni
si Scurta „ va pot informa ca , conducta existenta a fost pusa in functiune ,iar
pina la acesta data sunt bransati la retea un numar de 120 abonati . In acelasi
timp , in contextul noii legislatii au fost depuse solicitari de extindere si
realizare retea distributie si bransamente gaze naturale in sat Orbeni pentru
str. Razesilor , pentru strada Fainesti , str. Luminii, str. Negri, str. Streinu
Elena , str. Grigore Badarca , str. Scolii, str. Viilor, str. Chetris, str Brutariei,
str Tineretului , str. Parului , str. Tatulesti , str Chelmusesti iar pentru satul

Scurta pe strada Principala de la intrare pina la Scoala cu clasele I VIII Scurta
.Pina in acest moment au fost relizate extinderi de retele si bransamente pe
strazile Streinu Elena , Grigore Badarca , Negri , Luzi , Viilor , Brutariei ,
Chetris , Tineretului , Parului , principala Scurta ( din pct Scoala nr 1 Scurta
pina in pct Irimia Filofteia). In continuare suntem preocupati ca extinerea
retelei de gaz metan sa cuprinda toate strazile din satul Orbeni si satul Scurta .

Chletuieli capitol – total = 274620 lei , din care :
Bunuri si servicii = 222871 lei
Cheltuieli de capital = 51749 lei
10. TRANSPORTURI
In anul 2021 au fost reparate si intretinute majoritatea drumurilor din
toate categoriile din comuna Orbeni , dupa cum urmeaza :
1. Str Cucovei – balastare , imprastiat balast buldo ;
2. Bruma Iftime –Stanescu - balastare , reprofilat autogreder ;
3. Ulita Nastase Pantaru – indreptat drum cu buldoexcavator, balastat ,
imprastiat balast cu buldo
4. Ulita Dumitru Gheorghe – reprofilat autogreder , balastat, imprastiat
balas cu autogreder ;
5. Ulita Misaila – reprofilat autogreder , balastat , imprastiat balast cu
autogreder ;
6. Str Scolii , str Bradului , str Unirii - balastare , reprofilare autogreder ,
imprastiat balast cu autogreder ;
7. Str Tineretului , str Parului – balastare , reprofilare autogreder ;
8. Str Tarna Luzi – reprofilare autogreder ;
9. Str Brutariei – reprofilare autogreder ;
10. Str Viilor balastare , reprofilare autogreder ;
11. Str Negri -balastare , reprofilare autogreder ;
12. Ulita Capela –balastare , reprofilare autogreder;
13. Str Scoala Veche – reprofilare autogreder
14. Str Badarca –balastare , reprofilare autogreder ;

15. Reprofilat , balastat drum dos Orbeni ;
16. Reprofilat drum Vadul Chiritei ;
17. Reprofilat drum agricol tarla Tarna Luzi ;
18. Reprofilat cu autogreder str Fainesti ;
19. Reprofilat cu autogreder str Tatulaesti ;
20. Amenajat drum Codita Ionel cu buldo , balastat , imprastiat balast cu
buldo;
21. Str Chelmusesti – reprofilat drum cu autogreder , balastat ;
22. Str Tabacaru ( Tugui-Grandea) , balastat ,transport si imprastiat
balast cu buldo ;
23. Str Zamfiresti – reprofilat drum cu autogreder;
24. Str Sipote – balastat si reprofilat drum cu autogreder ;
25. Ulita Moraru Neculai – balastat , imprastiat balast cu buldo ;
26. Ulita Molter (Filote Costica-postas) – balastat , imprastiat balast cu
buldo;
27. Ulita Biserica Alba _ Furduiest (Ganea ) – reprofilat cu autogreder ,
balastat , imprastiat balast cu autogreder ;
28. Reprofilat drum deal Orbeni ;
Referitor la cheltuielile de capital in anul 2021 au fost continuate
demersurile in a obtine finantarea pentru obiectivele de investitii:
- Modernizare drumuri de interes local in satele Orbeni si Scurta ,
construire pod in punctul Biserica Capela „Adormirea Maicii
Domnului „ in satul Orbeni , str. Unirii , str. Zamfiresti ,
str.Chelmusesti , str. Tatulesti , str. Fainesti , str. Scoala Veche 1 si
Scoala veche 2 (pod Sumanaru – str Razesilor) , Str Coasta Morii ,
str.Luzi , , str. Garii, str. Biserica Talpa 1 si Biserica Talpa 2 ,, str.
Parului , str Tineretului ,proiect depus la MDRAP , programul Anghel
Saligny;
-Modernizare drumuri de interes local in satele Orbeni si Scurta ,
strazile : tarna Luzi , Brutariei, Chetris, Viilor + DE 1631 , Nicolae
Negri , Salcamilor , Luminii , , Grgore Badarca, Sipote , Fainesti , ,
Cucovei , si construire pod , Biserica Alba , , biserica Noua si Bradului
, proiect depus la MDRAP , programul Anghel Saligny;

-Modernizare drumuri de interes local in satele Orbeni si Scurta ,
strazile : Dos Orbeni , consolidare pod Chiorcea , construire pod pct
Sumanaru , construire pod pct Albert , construire pod Damian (Scurta) ,
construire pod pct Urzicaru (Scurta ) in comuna Orbeni , judetul Bacau
, proiect depus la MDRAP , programul Anghel Saligny;
-Modernizare drumuri drumuri locale DR 250 si DR 158 si consolidare
pod Vadul Chiritei , in com Orbeni , judetul Bacau , proiect depus la
MDRP , program Anghel Saligny;
În comuna Orbeni transportul persoanelor catre orasul Bacau este
asigurat de 4 firme de transport persoane , firme care in principiu isi respecta
clauzele contractuale , dar au fost si situatii cand unele din firmele ce asigura
transportul cetatenilor de la si catre Bacau nu isi respecta programul , nu ii
respecta pe ce isi platesc corect biletele si abonamentele , situatie cand am
recomandat celor in cauza sa aduca la cunostinta institutiei cele intamplate
pentru a lua masurile necesare .
Cheltuieli capitol = 1128385 lei
Bunuri si servicii = 611273lei
Cheltuieli de capital = 517112 lei

8.

SERVICIUL PENTRU SITUATII DE URGENTA (S V S U )

În domeniul situaţiilor de urgenţă au fost achiziţionate materiale
necesare intervenţiei în caz de dezastre ( lopeti, lanterne frontale,
maturici , motopompa pe benzina ) ,au fost verificate si reincarcate
stingătoarele de incendii pentru sediul primăriei , scoli, şi cămine
culturale, au fost emise actele de autoritate în domeniul situaţiilor de
urgenţă , au fost adoptate hotărâri cu privire la instituirea unor reguli şi
măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru contracararea
efectelor perioadelor caniculare sau secetoase , au fost stabilite reguli şi
măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei, precum şi
alte documente.
Au fost inregistrate un 2 incendiu la gospodariile cetatenilor din

comuna fara a se inregistra victime , doar insemnate pagube materiale la in
satul Orbeni , la terenuri cu vegetaţie uscată(păşuni , fâneţe si miristi ) la
care am participat alaturi de echipajele profesioniste de pompieri impreuna
cu echipajele de politie ale Postului de Politie Orbeni
Cheltuieli capitol = 74807,40
Cheltuieli de personal = 55510 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii = 19297,40 lei

9.

AGRICULTURA

În comuna Orbeni sunt înregistrate la Registrul Agricol un număr de
1992 gospodării ;in satul Orbeni = 1272 pozitii din care :
Personae fizice din localitate 878 , personae fizice din afara
localitatii320,personae juridice din localitate 61, persoane juridice din afara
localitatii 13
in satul Scurta 720 pozitii persoane fizice din localitate
Din punct de vedere al categoriei de folosinţă terenurile agricole din
comună se prezintă astfel:
-total teren agricol 2995 ha,din care :
-teren arabil 2339 ha
-pasuni 392 ha
-fanete 94 ha
-vii/livezi 226 ha
-gradini familiale 15 ha
-suprafete forestiere 1807 ha
-curti si cladiri 161 ha

-drumuri si cai ferate 119 ha.
Terenuri degradate si neproductive = 166 ha
Total teren neagricol = 2995 ha
Suprafata totala = 5765 ha
Efectivele de animale la finele anului 2020 se prezentau astfel:
-bovine 189 buc
-ovine 1083 buc
-caprine 665 buc
-porcine 40 buc
-cabaline 45 buc
-iepuri 120 buc
-gaini si curci 1200 buc
-gaste si rate 200 buc
-familii de albine 250.
Din aceste date se observă o scădere a numărului de animale deoarece
din vânzarea acestora unii producători îşi asigură existenţa, iar alţii nu mai au
posibilitatea şi forţa de muncă de a creşte animale şi aceasta datorită vârstei
înaintate a crescătorilor de animale .
Producţia vegetală a fost acceptabilă în anul 2021 , insă deţinătorii de
terenuri din satele aparţinătoare comunei Orbeni se confruntă cu lipsa forţei
de muncă pentru că populaţia este îmbătrânită, lipsa pieţei de desfacere în
special la animale , preturile sunt descurajante pentru producători.
Alături de aceste aspecte, fenomenele meteo, poluarea atmosferică,
lipsa mijloacelor financiare dar si a altor factori au dus la obţinerea unor
rezultate sub aşteptări în agricultura comunei Orbeni.
In anul 2021 un numar insemnat de cetateni au intrat in posesia de extrase de
carte funciara , obtinute in urma efectuarii masuratoril de cadastru sistematic
in tarlalele T10 ( intre piraie Orbeni) , T 9 ( Obste) , T 68 (Iftime Popa ),T 84
( caneparia) , deasemeni au fost realizate planuri parcelare pe toata zona
cuprinsa intre hotarele Valea Seaca si Parava .

Din ceea ce am prezentat în acest raport pot spune ca am făcut un pas
important în continuarea dezvoltări şi modernizări comunei , putem să tragem
concluzia că ne aflam pe un drum bun .Sunt multe de facut si imi doresc ca
fiecare cetatean din comunitate sa simta ca noi , cei din administratia publica
locala suntem aici pentru ei si tot ceea ce facem , facem in beneficiul lor. Imi
doresc ca implicarea si spiritul civic sa existe intrucat doar impreuna putem
realiza un viitor mai bun pentru copiii nostri .
Aşadar există motive întemeiate să abordăm anul 2022 cu încredere si
speranţa într-un trai mai bun pentru toţi locuitorii comunei Orbeni.

11.Organigrama Primăriei
Popa Costache- primar
Para Gheorghe -Viceprimar
Damean George Dan- Secretar general UAT
Ifrim Viorica- Referent de specialitate(contabil)
Costia Maria- Referent (impozite si taxe)
Manoliu Carmen Gabriela- referent (casier)
Radu Florin- referent(urbanism)
Degeratu Marilena- referent ( stare civila)
Negoita Marioara- referent(secretar dactilograf)
Fain Maria- referent (asistent social)
Andrei Neculai- referent(registrul agricol)
Nicuta Florin- guard
Moraru Tanase- Paznic
.
10.

Consilieri locali.
 Apreotesei Costica
 Bontoi Ion
 Irimia Tudorel

 Galatanu Sorin










Martis Gheorghe
Moraru Neculai
Tebeica Gheorghe
Chelmus Costica
Popa Neculai
Panaite Eftimie
Fantu Viorel
Moraru Dan Constantin
Bunul Dumnezeu sa va binecuvinteze pe toti .
Va multumesc !
PRIMAR,
POPA COSTACHE

