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RAPORT
privind starea economico-socială şi de mediu a comunei Laza, judeţul Vaslui
în anul 2008
Raportul privind starea economico-socială a comunei Laza şi activitatea desfăşurată de
autorităţile administraţiei publice locale în anul 2008, reprezintă atât o obligaţie cât şi o necesitate,
în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei primăriei.
Lucrarea prezintă Consiliului Local Laza date statistice şi informaţii complexe care
oglindesc, în ansamblu, preocuparea factorilor cu atribuţii în domeniu pentru realizarea obiectivelor
stabilite în plan local.
Materialul prezentat Consiliului Local surprinde în acelaşi timp preocuparea organismelor
abilitate pentru aplicarea legislaţiei în vigoare, menită să asigure transparenţa decizională în
administraţia publică, astfel încât comunitatea locală să fie informată operativ, prin reprezentanţii
săi aleşi, asupra modului în care, în anul 2008 au fost gospodărite resursele financiare ale bugetului,
pe această bază urmărindu-se ridicarea calităţii vieţii cetăţenilor.
I. Prezentare generală
Comuna Laza este situata in podișul Central al Moldovei, la o distanta de 1 4 km spre vest
de municipiul Vaslui, fiind traversată de D.N. 2F Vaslui–Bacău și de DJ 247.
Comuna Laza are in componenta 4 sate si anume: satul Laza – reședință de comuna, satul
Sauca amplasat la 2 km est de centrul comunei, satul Râșnița amplasat la 3,5 km vest de centrul
comunei și satul Bejenești amplasat la 3 km de centrul de comună si la 1 km est de satul Sauca.
În comuna Laza sunt 1315 gospodării, din care 771 in satul Laza, 382 în satul Sauca , 142 în
satul Rasnița și 20 în satul Bejenești.
Populaţia comunei Laza în anul 2008, conform datelor trimise de către Biroul Judeţean de
Administrare a Bazelor de Date pentru evidenţa Persoanelor Vaslui, se prezintă astfel:
Total populație = 3.350 persoane (față de 3.509 persoane în anul 2004), din care 1.700
bărbați și 1.650 femei.
a) Număr salariați = 345
b) Număr pensionari = 1350
c) Număr șomeri în plată = 52
d) Număr elevi = 440
e) Număr preșcolari = 125
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Suprafaţa totală a comunei Laza este de 2868 ha, din care :
- suprafaţa extravilanului =2588 ha
- suprafaţa intravilanului =280 ha
Suprafaţa agricolă pe categorii de folosinţă se prezintă astfel:
- terenuri agricole =21096 ha
- păşuni =370 ha
- păduri private =27 ha
- păduri de stat 42 Ha
- livezi= 35 ha
- neagricol =285 ha
Pe raza comunei noastre funcţionează:
 3 unități de învățământ: SAM Laza, Școala cu cls. I-VIII Sauca și Școala cu cls. I -IV
Râșnița, în care funcționează și câte o grădiniță cu program normal
 două Biserici pentru creștinii ortodoxi și o casă de adunare pentru creștinii după
evanghelie
 un cabinet medical și un Dispensar veterinar
 o bibliotecă comunală
 post de politie
 oficiu poștal
 un număr de 220 societăţi comerciale, 8 asociaţii familiale şi 6 Persoane Fizice
Autorizate al căror principal obiect de activitate îl reprezintă comertul și construcțiile.

II. Starea economică a comunei
Bugetul local al comunei Laza pentru anul 2008 a fost aprobat de consiliul local prin
Hotărârea Nr.4/30.01.2008 şi rectificat pe parcursul anului de 8 ori, veniturile totale lașitul
sfâr
anului fiind de 3.585.700 lei, iar veniturile proprii de 5,29% din totalul veniturilor.
Interesul major al executivului a fost ca unităţile şcolare de pe raza comunei , primăria,
biblioteca cât şi serviciile publice de pe raza comunei să li se asigure cele mai bune condiţii de
funcţionare pe tot parcursul anului. Au fost asigurate salariile tuturor salariaţilor instituţiilor publice
subordonate consiliului local, încălzire pentru perioada de iarnă, igienizarea sediilor şi localurilor.
Învătământ
Anul şcolar 2007 – 2008 şi apoi primele luni ale anului școlar 2008-2009 s-a desfăşurat în
contextul creşterii calităţii actului educaţional, prin asigurarea pregătirii resurselor umane din
învăţământul preuniversitar, prin promovarea cadrelor didactice tinere, în special a celor care sunt
locatari ai comunei noastre.
În acelaşi timp autorităţile publice locale, au făcut tot ceea ce le-a stat în putinţă în vederea
executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii reţelei şcolare, în scopul asigurării
condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.
În anul 2008 pentru învăţământul preuniversitar de stat din comuna Laza, s-a alocat din
bugetul local suma de 1.487.000 lei , din care:
• cheltuieli de personal = 1.277.000 lei
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• burse şcolare și obiecte de inventar = 6.000 lei
• tichete cadou = 6.451 lei
• cheltuieli materiale si servicii = 75.301lei
• cheltuieli de capital = 94.000 lei
Statistica numărului de preşcolari şi elevi înscriși în școlile din comuna Laza în anul 2008
arată astfel:
 preşcolari înscrişi în cele 3 grădiniţe = 125 copii
 elevi în ciclul primar = 199
 elevi în ciclul gimnazial = 201
 elevi în ciclul profesional (Școala de Arte și Meserii) =40
La cele trei unități de învățământ din comuna Laza au funcționat 41 cadre didactice , din
care 30 titulare și 11 suplinitoare, iar personal nedidactic în număr de 4
Baza materială a şcolii s-a îmbunătăţit pe parcursul anului 2008 reu
șindu -se să se asigure
mobilier şcolar nou pentru toate sălile de clasă din cele 3 şcoli din comună, dulapuri pentru
material didactic, 2 sisteme de calcul, 2 imprimante, un CD player, o cameră foto, scule şi
dispozitive pentru atelierul şcolar (pile, tarozi, filiere, porttarozi, portfiliere). De la CCD Vaslui s-a
primit prin transfer un sistem de calcul împreună cu o imprimantă, 2 mese pentru calculator, 2
dulapuri cu rafturi, 10 scaune pliante, iar pentru dotarea bibliotecilor şcolare s-au achiziţionat cărţi
în valoare de 5.756 lei.
SAM Laza a fost cuprinsă în anul 2008 în programul de dotare a Centrelor de Documentare
şi Informare primind suma de 4.000 lei cu care s-au achiziţionat diferite materiale: Combină audio
Sony, tablă interactivă, 4 sisteme de calcul, 3 laptopuri, imprimantă laser color, maşină de spiralat,
mobilier pentru cele patru calculatoare precum şi dulapuri etajeră pentru cărţile aflate în dotarea
CDI.
În toamna anului 2008 Şcoala cu clasele I-VIII Sauca precum şi Şcoala cu clasele I-IV
Râşniţa au fost dotate cu laboratoare AeL. În acest sens au fost instalate reţele de 15 calculatoare +
server, la Sauca şi 4 calculatoare + server, la Râşniţa.
De asemenea, Şcoala cu clasele I-VIII Sauca a mai primit un laptop, un videoproiector cu
ecran precum şi un copiator xerox.
De asemenea, s-a înlocuit uşa din lemn de la intrare elevi , corp A cu uşă termopan, s-a
procurat un aspirator performant pentru grădiniţa de copii şi câte un fier de călcat pentru şcolile
Laza şi Sauca, un acordeon și o orgă în valoare de 3.845 lei .
Cu sprijinul Consiliului local s-a construit o nouă magazie pentru lemne de foc la SAM
Laza, şi s-a reuşit conectarea la Internet a celor 2 şcoli – Laza şi Sauca.
În această perioadă s-au construit alte 4 cabine la grupul sanitar al elevilor şi s-a dotat
întregul grup sanitar cu instalaţie de apă în vederea asigurării igienei. De asemenea, au fost înlocuite
ferestrele din lemn la corpul B de şcoală cu geamuri termopan, precum şi uşile exterioare.
Pentru unităţile şcolare din comună au fost aduse în luna august 2008 aproximativ140 m.c.
lemne foc de esenţă tare, la aceasta cantitate adăugându-se 30 mc de lemne existente în stoc din
anul precedent.
In anul 2008 a fost dată în folosin
ță Grădiniţa cu 3 săli de grupă din satul Laza și s -au
continuat lucrările la Școala cu 3 săli de clasă din satul Râșnița, obiectiv ce se va finaliza la sfârșitul
lunii mai 2009. Pentru corpul vechi de
școală din satul
Sauca , în care func
ționează în prezent
Grădinița de copii Sauca, în luna august 2008 s-a realizat o expertiză tehnică privind necesitatea
demolării clădirii și construirii unui nou local .
Pe tot parcursul anului şcolar cadrele didactice au asigurat un proces instructiv-educativ de
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calitate, fapt reflectat şi în rezultatele bune ob
ținute de elevii şcolilor noastre la tezele cu subiect
unic, la examenul de absolvire la sfârșitul clasei a X -a , dar și la diferitele concursuri și olimpiade
școlare organizate le nivel de județ. La Şcoala Laza procentul de promovabilitate a fost de 95,49 % ,
la Şcoala Sauca – 92,30 %, iar la Şcoala cu clasele I-IV Râşn iţa s-a înregistrat procentul de
promovabilitate de 100 %.
Cultură şi culte
Biblioteca comunală Laza are un număr de 12.786 volume, rezultând un indice de dotare
de 3,65 vol. / locuitor . Procentul de atragere la lectură a fost de 10,29 % , iar indicele de frecvență
de 20,00 cititori / zi.
Pe parcursul anului 2008 Biblioteca comunală Laza a achiziţionat un număr mic de volume
(56 volume din care 12 au fost donate de Biblioteca Jude
țeană) deoarece Consiliul local Laza a
alocat o sumă importantă( aproximativ 12.000 lei)pentru modernizarea spațiului bibliotecii. În acest
sens a fost înființat un Centru de Doc umentare și Informare pentru cetățenii din comuna Laza, în
prima faza amenajându-se încăperile(reparatii, tencuieli, înlocuirea geamurilor cu ferestre termopan,
parchet și pardoseli din gresie etc), urmînd ca în etapa următoare să fie achiziționat mobilie rul
adecvat, 2 sisteme de calcul, imprimantă, videoproiector, cd-player și acces la internet.
În anul 2008 la nivelul comunei Laza s-au organizat următoarele activită
țile culturale
importante : Ziua comunei – pe 15 august , sărbătorirea majoratului pentru tinerii care au împlinit
18 ani pe parcursul anului – acțiune organizată în noiembrie 2008, sărbătorirea a 50 ani de căsătorie
pentru 25 de cupluri din comuna Laza – 25 decembrie 2008și festivalul de datini şi obiceiuri –
activitate organizată pe 31 decembrie 2008.
În cursul anului 2008 consiliul local a alocat din buget pentru cultură suma de 72.289 lei din
care pentru biblioteca suma de 32.458 lei, pentru căminul cultural 19.000 lei, iar pentru servicii
religioase 20.831 lei (20.000 lei - Bisericii Ortodoxe din satul Rîşniţa pentru confec
ționare
catapeteasmă și 831 lei pentru terminarea gardului de la Biserica Ortodoxă Laza ).
Agricultură
În anul 2008 în comună s-au adus 66 de saci de îngrăşăminte chimice la preţul de 65lei
sacul. În anul 2007 primăria împreună cu dispensarul veterinar au luat toate măsurile pentru
combaterea bolilor la animale şi păsări, făcându-se vaccinarea obligatorie atât la păsări cât şi la
animale. Toate animalele sunt crotaliate iar cetăţenii au înţeles că fără a se înscrie în baza de date a
medicului veterinar nu pot primi subvenţii.
Conform HG 656/2001 privind eliberarea certificatelor de producător au fost emise un
număr de 12 certificate din care 5 pentru sectorul vegetal și 7 pentru sectorul zootehnic.
Din evidenţa registrului agricol, se constată faptul că locuitorii comunei Laza deţin în
proprietate un număr de 410 capete bovine , 344 capete cabaline, 915 capete ovine si 344 caprine,
425 capete porcine, şi 8400 capete păsări.
Din banii încasați la taxa de pășunat, în luna octombrie 2008 s -a amenajat o baie de oi pe
Dobrinca și un podeț din lemn peste pârâul Hârsova, care face legătura între Anasonși Dealul
Suhatului.
Urbanism și disciplina în construcții
În anul 2008 au fost eliberate un număr de 35 de certificate de urbanism din care 30 pentru
autorizație de construire și 5 pentru operațiuni notariale. S-au eliberat 18 autorizații de construire
din care 14 autoriza
ții pentru locuințe și 4 pentru anexe gospodărești. Au mai fost eliberate 6
autorizații pentru branșament electric.
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Pe parcursul anului 2008 au fost efectuate 4 controale trimestriale , conform programului
anual și altele de câte ori a fost nevoie, în funcție de solicitări, la diverse amplasamente. S-au emis 3
somații în vederea sistării lucrărilor de construcții, pentru punerea în legalitate.
Fond funciar
Pe parcursul anului 2008 s-au pus în posesie un număr de 188 de proprietari pe o suprafață
de 56 de ha în punctele Deal Suhat, Boldea,
Șes fermă. S -au întocmit un număr de 117 titluri de
proprietate, din care 95 au fost remise de la OCPI Vaslui, fiind finalizate, iar diferen
ța de 22 de
titluri urmează să fie finalizate. Pentru anul 2009 a mai rămas de pus în posesie 175 de proprietari
pe o suprafață de 552 de ha.
Au fost rezolvate toate litigiile apărute pe fon funciar , prin deplasarea în teren la solicitările
cetățenilor. În urma pagubelor produse din diverse cauze (incendii, inundații, pășunatul culturilor
agricole etc) au fost rezolvate 13 cazuri apărute pe parcursul anului.
Apărare, ordine şi siguranţă publică
În anul 2008 paza localităţii a fost organizată conform Legii nr.333/2003, modificată şi
completată prin Legea nr.9/2007. În luna martie au fost angajati prin concurs 4 paznici cu contract
individual de muncă pentru asigurarea siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor localnicilor.
În comună îşi desfăşoară activitatea poliţia comunei fiind deservită în anul 2008 de doi
lucrători. Comuna Laza nu este o comună cu probleme deosebite fapt ce a făcut ca activitatea
poliţiei să se orienteze mai mult spre prevenirea încălcării legilor ţării. În anul 2008 au fost aplicate
300 amenzi la Legea nr.61/1991 privind ordinea şi liniştea publică şi la Legea 195/2006 privind
circulaţia rutieră. S-au făcut acţiuni de prevenire şi în şcoli la începutul anului şcolar dar şi pe
parcursul lui.
Este cunoscut faptul că poliţia asigură ordinea şi liniştea publică în comună, iar în anul 2008
s-a asigurat o bună colaborare cu organele locale de poliţie .
Investiţii – din bugetul local 2008
 finalizarea grădiniței cu 3 săli de grupă în satul Laza – aprilie 2008
 documentație tehnică pentru proiect integrat (M 322) - aprilie 2008
 finalizarea podețului casetat din satul Laza – august 2008
 finalizarea obiectivului ,, Stabilizarea şi consolidarea ravenă din satul Laza” – august 2008
 finalizare obiectiv,, Modernizare drum Sauca de la Școală la DN 2F” - decembrie 2008
 finalizare foraj Sauca – august 2008
 documentație tehnică pentru proiectul de extindere rețea electrică PTA2 Hîrsova
 constructie școală cu 3 săli de clasa Rașnita

III.Starea socială a comunei
În comună funcţionează 2 medici, unul generalist şi unul stomatolog şi 2 cadre medii
sanitare. În anul 2008 s-au realizat peste 7200 consultaţii, s-au născut 47 de copii şi sunt în evidenţă
până acum 42 de gravide, iar mortalitatea infantilă a fost 0.
Din statistica primită de la cabinetul medical rezultă faptul că în anul 2008 s-au semnalat 86
cazuri de diabet zaharat (printre primele locuri din județ) , 128 de cazuri cu hipertensiune arterială,
ciroză hepatică = 26 cazuri , tumori maligne = 23și 5 cazuri de TBC.
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Locuitorii comunei s-au prezentat în proporție de 71% pentru a-și face analizele gratuit prin
Programul național de evaluare a stării de sănătate a populației, care s-a încheiat la sfârșitul anului
2008. În comuna Laza funcţionează și un punct farmaceutic.
Asistenţă socială
În comună au existat un număr de 41 dosare întocmite conform Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantatși 14 persoane angajate ca asistenți personali. Suma totală alocată pentru
plata ajutorului social acordat conform acestei legi a fost de 73.118 lei, iar a ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne acordat pentru lunile ianuarie-februarie - martie 2008, precum şi
pentru perioada de iarnă noiembrie 2008 – martie 2009 a fost de 217.789 lei, pentru un număr de
1014 dosare.
Din luna septembrie 2008 au fost angajate 15 persoane conform legii 76 /2002 , care au
realizat diferite lucrări edilitar-gospodărești( santuri și rigole dalate, confecționare coșuri gunoi,
reparat făntâni).
Pe parcursul anului 2008 s-a acordat indemnizația pentru trusou nou născuţi la 49 de familii
în sumă totală de 7.350 lei și suma de 7.455 lei pentru indemnizația de naștere unui număr de 35 de
mame și 10.232 lei - sprijin financiar pentru tinerii căsătoriți.
Pe anul 2008 compartimentul de stare civilă a întocmit un număr total de 170 acte: din care
40 act de naştere, 17 acte de căsătorie şi 49 acte de deces, restul provenind din certificate de stare
civilă pierdute sau deteriorate sau solicitate de alte autorită
ți . Certificatele de stare civilă anulate,
precum şi buletinele de identitate ale persoanelor decedate au fost trimise pe bază de borderou până
în ziua de 5 a fiecărei luni, pentru luna expirată, la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor.
Iluminatul public
În anul 2008 s-a urmărit modernizarea iluminatului public prin extinderea țelei
re în satul
Râșnița(aproximativ 500ml) și satul Sauca(aproximativ 500ml) , precum și prin înlocuirea becurilor
normale cu becuri cu vapori de mercur de 125 Wși instalarea unor lămpi noi (30 buc). De comun
acord , intre executiv si consiliul local ,s-a stabilit un program de functionare care a fost util
cetatenilor comunei indiferent de zona in care acestia locuiesc. S-a urmarit ca acest program sa
respecte cerintele tuturor cetatenilor si in special al celor care sunt navetisti si lucreaza in schimburi
,iar cu ocazia sfintelor sarbatori de „Paste, Craciun si Anul Nou” noptile au fost iluminate integral.
Infrastructură locală și transport
În atenţia executivului a stat permanent buna gospodărire a satelor comunei Laza.
În acest sens au fost efectuate:
• lucrări de pietruire a drumurilor de pământ din satele: Laza(aproximativ 1,5Km),
Sauca(aproximativ 2Km) și satul Bejenești( 0,4 Km).
• Lucrări de între
ținere a drumurilor comunale și sătești în satele Laza, Sauca,
Rășnița(aproximitiv 7 Km)
• Lucrări de întreținere a DJ247 de la Coșulea – Sauca- Bejenești(aproximitiv 3 Km)
• Lucrări de asfaltare, pe anumite porțiuni, pe DJ 247 pe tronsonul DN 2F – Primarie
• Santuri și rigole dalate în satul Laza pe o lungime de aproximativ… ml
• Amenajarea a două stații de autobuz în satele Laza și Sauca
• Instalarea de coșuri de gunoi pe drumul principal și indicatoare rutiere
• Realizare cameră foraj Sauca și alimentare cu energie electrică – octombrie 2008
• Achiziția refuz ciur – 2500 mc, luna decembrie 2008
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IV. Starea de mediu a comunei
Pentru conservarea şi protecția mediului în comună, în anul 2008 s-au ecologizat cursurile
de apă din comună şi s-a reuşit eliminarea unor depozite necontrolate de gunoi menajer. Acest lucru
a fost posibil prin antrenarea persoanelor beneficiare de ajutor social, apte de muncă şi ridicarea a
peste 120 tone de gunoi di cartier Laza, depozitat de mai mul
ți ani la capătul străzii , lângă familia
Acatrinei.
Pentru îmbunătățirea calității mediului din comună, în anul 2008 s-au întocmit studii de
fezabilitate pentru realizarea în sistem centralizat a re
țelei de colectare şi epurare a apelor uzate
precum şi pentru distribuția la gospod ării a apei potabile în satul Laza, proiect ce urmează să fie
realizat în perioada următoare.
De asemenea, pentru împiedicarea depozitării necontrolate a deşeurilor menajere pe spațiul
public sau în alte locuri de pe raza comunei, în luna august s-a amenajat cu un excavator groapa de
gunoi de pe Hârsova și în același timp s -a organizat preluarea cu ajutorul unei căruțe , de trei ori pe
săptămână( luni, miercuri și vineri) a resturilor menajere de la societăți și gospodăriile din cartier și
cele aflate pe drumurile principale din satele Laza
și Sauca. Cu toate acestea ne confruntăm cu
probleme mari privind depozitarea corespunzătoare a gunoaielor. Considerăm că trebuie depus un
efort comun, pe viitor, în sensul conştientizării populației pentru menținerea unui mediu curat ,
pentru colectarea selectivă a deşeurilor din comună şi pentru reciclarea deşeurilor refolosibile.
Având în vedere multitudinea de atribuţii care revin prin lege Consiliului local şi primarului,
deci implicit aparatului de specialitate al primarului, se poate trage concluzia că, deşi numărul de
personal este insuficient îndeplinirii tuturor sarcinilor, prin eforturile conjugate ale tuturor acestor
factori şi printr-un management de calitate, s-a realizat îndeplinirea obiectivelor propuse, în
conformitate cu prevederile legale.
Prezentul Raport este o radiografie a activităţii Consiliului local şi a Primăriei pentru
îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus împreună cu cetăţenii în ceea ce priveşte
gestionarea treburilor comunităţii.
Evident, nu am putut cuprinde toate activităţile desfăşurate de autorităţile administraţiei
publice locale, aici fiind prezentate numai cele mai importante. Îmi exprim convingerea că, prin
eforturile noastre conjugate, autorităţi, funcţionari publici şi cetăţeni, localitatea va continua să se
dezvolte, pe temelia unei administraţii eficiente, într-un cadru de legalitate, care să ţină cont de
nevoile noastre curente şi de perspectivă.
Acest raport oferă celor interesaţi posibilitatea să formuleze concluzii şi să facă propuneri
pentru perfecţionarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

10.04.2009
Primar,
Agafitei Emilian
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