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INFORMARE
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A COMUNEI LAZA
ÎN CONCORDANŢĂ CU ATRIBUŢIILE CE REVIN
AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
A intrat în practică ca anual în conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, Primarul să prezinte în faţa Consiliului local o informare cu privire la
starea economică şi socială a comunei în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale. După ce consiliul local a adoptat în decembrie 2004
bugetul local pentru anul 2005 pe capitole şi subcapitole, executivul şi primarul ca
ordonator principal de credite s-a preocupat de aducerea la îndeplinire a hotărârilor
consiliului local, a obiectivelor ce decurg din aceste hotărâri, folosind banii din buget
conform hotărârilor consiliului local.
Interesul major a fost ca şcolilor, primăriei, bibliotecii şi căminului cultural să li
se asigure condiţii optime pentru buna lor funcţionare pe tot parcursul anului. Au fost
asigurate salariile, încălzirea pentru perioada de iarnă, igienizarea localurilor şi cred eu
că nu au fost probleme iar activitatea în aceste instituţii a decurs normal şi bine în
acelaşi timp. Am adus pentru şcolile comunei circa 120 m.c. lemne pentru foc, am
confecţionat grilaje şi mese pentru calculatoarele de la şcoala Laza, am pavat cu gresie
holul interior de la Primăria Laza de 56 m.p. Am igienizat localurile şcolilor din
comună, am confecţionat lăzi din scândură pentru depozitarea deşeurilor de hîrtie,
plastic şi aparatură electronică, atât la şcoli cât şi la primărie. Am decontat pentru prima
dată banii de transport cadrelor didactice pe tot parcursul anului 2005. Salariaţii
primăriei au urmat cursurile organizate de prefectură pentru utilizarea calculatorului,
făcînd tot mai uşoară evidenţa în primărie la toate sectoarele, folosind şi programe în
acord cu Codul Fiscal pentru anul 2005, procurând în fiecare birou calculator care este
utilizat potrivit nevoilor administraţiei locale. Cu aportul Inspectoratului Şcolar în cele 2
şcoli Laza şi Râşniţa a fost introdusă apa potabilă şi la Şcoala Sauca s-a forat un puţ
urmând ca în această primăvară să se dea în folosinţă noul local de şcoală.
Eforturile noastre în privinţa şcolilor nu s-au dovedit zadarnice deoarece şcoala
Laza şi Sauca la testările din anul 2005 au avut rezultate bune fapt ce ne bucură şi ne

asigură că în aceste şcoli se desfăşoară o activitate instructiv-educativă de calitate,
motiv de bucurie pentru noi cât şi pentru locuitorii comunei, părinţii acestor copii.
În atenţia executivului a stat şi buna gospodărire a satelor comunei. În anul 2005
am transportat pe drumurile din comună o cantitate de 300 m.c. piatră, la Sauca 150
m.c. iar la Laza 150 m.c. iar în Râşniţa am reabilitat drumul la intrare în toamna anului
2004 cu 60 m.c. piatră spartă de la Bârlad. Tot în anul 2005 am reabilitat şoseaua
Agroind Laza – sat Râşniţa în valoare de 300 milioane lei, lucrare executată de SC LDP
Vaslui. Deşi a fost reabilitată reţeaua de drumuri din comună, datorită ploilor şi apei
din zăpezi iar există porţiuni care creiază probleme în traficul rutier din comună. Şi în
anul trecut a fost plombată de către SC LDP Vaslui DJ 247 din şosea la primărie dar
după cum se vede arată foarte rău din nou la ora aceasta.Există promisiuni din partea
Consiliului judeţean că se vor plomba şi în acest an gropile existente din asfaltul din
Laza de pe drumul judeţean iar în anii 2007/2008 se va reface tot asfaltul. Tot în anul
2005 cu aportul cetăţenilor a fost pusă piatră de un drum la Sauca la Ion Puşcaşutractorist şi s-a dirijat apa din ploi pe şanţuri pe drumul de la Andone Constantin.
Trebuie să reliefăm aportul unor locuitori cum ar fi Andone C-tin, Adumitroaei Aurel şi
a consilierului local Agafiţei Emilian care s-au implicat în realizarea acestor obiective.
Apreciez efortul financiar şi implicarea consilierului Brânză Adrian la realizare porţiunii
de drum din cartier Laza pe uliţa pe care locuieşte şi până la drumul comunal. S-au
realizat lucrări şi la 2 fântâni prin construirea butucului la Bordeianu şi la Spânu Anghel
şi s-a terminat acoperişul la fântâna de la Boieru la Sauca. Merită evidenţiat aportul lui
Vararu Neculai de la Laza , Ciobanu Neculai, Pletoianu Vasile şi Dârlă Constantin. Am
reuşit în toamna anului 2005 să mai adaugăm la iluminatul public încă 8 lămpi de
iluminat şi am înlocuit becurile arse, am prelungir iluminatul public în zona Nani
Viorel, de la Alexandru Vasile la Ioniţă Matei cât şi de la Şcoala Sauca la Balan Tinca.
La nivelul comunei noastre în anul 2005 au fost autorizate şi construite 20 de case
noi, mai sunt de autorizat 2 case a lui Gache C-tin şi Coşcotin Cezar care au probleme
cu terenul, nu au acte de la părinţi.
Mai sunt de întocmit pe Legea 18 încă 32 de titluri de proprietate şi 180 de titluri
pe Legea 1/2000. Am întârziat pentru că nu avem teren dar în 15 martie anul curent am
primit aprobarea de la comisia judeţeană să preluăm 106 ha de la ADS. Vom începe cu
întocmirea titlurilor la proprietarii nerezolvaţi încă pe Legea 18 apoi cei care au mai
avut sub baraj sau sub OIF.
Şi în anul 2005 Legea 416 a fost aplicată corect având la nivelul comunei un număr de
33 dosare de ajutor social lunar, plătind pe întreg anul suma de 48655 ron. Cei ce
primesc acest ajutor social sunt familii a căror condiţii de trai sunt precare, bătrâni fără
nici o pensie, tinere cu copii din afara căsătoriei care nu au soţi, familii cu câte 8-9
copii, exemplu Ilie Ion, Maximiuc Dănuţ şi alţii.
Anul 2005 din punct de vedere agricol a fost un an bun, terenul a fost arat şi
însămânţat la timp, s-a lucrat peste 88 % din terenul agricol al comunei şi s-au obţinut
producţii bune la grâu şi porumb, culturi majoritare la noi în comună. Noi ne-am
preocupat pentru a aduce sămânţă certificată de calitate la primărie atât de orzoaică cât
şi de porumb, grâu, la care ţăranii au primit şi subvenţii. Au fost aduse îngrăşăminte
chimice la primărie şi cine a vrut a cumpărat şi au obţinut producţii bune. S-au acordat
subvenţiile prevăzute de lege la viţei, la porcine la îngrăşat 8.ooo lei/kg şi 4000 lei la
viţei îngrăşaţi peste 400 kg care s-au predat la abatoare autorizate.
Deşi e cunoscut faptul că poliţia e cea care asigură ordinea şi liniştea publică, în
anul 2005 au fost destule plângeri ale locuitorilor satelor noastre către poliţia locală iar

rezolvarea acestora nu a fost totdeauna operativă şi cu succes. Acum au fost schimbaţi
lucrătorii postului de poliţie şi sperăm întro îmbunătăţire a lucrurilor pe această linie.
Deoarece primăria este cea care ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor
la animale şi păsări, la finele anului 2005 şi începutul anului 2006 s-au luat măsuri
preventive privind combaterea gripei aviare, păsările migratoare care poposesc pe baraj
fiind purtătoare a microbului acestei boli.Tot ceea ce a depins de noi am făcut şi sperăm
să scăpăm de această problemă chiar dacă suntem consideraţi localitate ţintă în judeţ.
Deşi în anul trecut ca dealtfel din 1997 încoace târgul de animale de la Laza
funcţionează fără autorizaţie a venit timpul să-l autorizăm deşi condiţiile de autorizare
sunt foarte dure.
Aceste sunt câteva date şi informaţii care au încercat să redea starea economică şi
socială a comunei Laza
în concordanţă cu atribuţiunile ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale şi vom continua şi pe viitor să facem tot ce depinde de noi
pentru a contribui la ridicarea nivelului de trai şi îmbunătăţirea stării economice şi
sociale a locuitorilor comunei Laza.
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