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Consiliul local Heleşteni, format din 11 consilieri, are iniţiativă si hotărăste în
condiţiile legii în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt
date prin lege în competenţa altor autorităţi.
Primarul si viceprimarul funcţionează ca autoritate a administraţiei publice
locale, asigurând respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, precum si a
Hotărârilor Consiliului Local.
Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare
juridice sau administrative, avizeaza pentru legalitate actele emise de primar si
Consiliul Local.
De asemenea, secretarul poate coordona si alte compartimente ale aparatului
propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, indeplineste si
alte atribuţii prevăzute de lege sau incredinţate de Consiliul Local ori de primar.
Consiliul local – forul care adoptă hotărâri conform legislaţiei.
Aparatul de specialitate al primarului – o alianta cu cetăţenii comunei Heleşteni,
o instituţie la dispoziţia cetăţeanului
Organigrama Primăriei Heleşteni- Numărul maxim de posturi aprobat conform
O.U.G. 63/2010 pentru un număr de 2.626 locuitori este de 22 posturi care se
prezintă astfel ( 2 posturi fiind neocupate ) :
 Funcţii de demnitate publică 2 aprobate ,2 ocupate
 Functii publice 10 posturi aprobate ,6 ocupate şi 4 vacante,
 Funcţii publice de conducere 1 aprobat ,1 ocupat
 Funcţii contractuale de execuţie 6 posturi aprobate,6 ocupate
 Centru de zi Harmaneasa 7 posturi aprobate ,5 ocupate şi 2 vacante
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Bugetul de Venituri şi Cheltuieli
Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016 a fost de 2.861.170 lei faţă de
planificatul în sumă de 2 .701.430 lei
Structurat astfel :


Pentru salariile cadrelor didactice,indemnizatiile persoanelor cu handicap,ajutor social şi
ajutoare pentru persoane defavorizate 1.654.000 lei
-



Pentru echilibrarea bugetului local……………………… 587.999,22 lei
Cote şi sume defalcate………………………................ 2.252.099 lei
Subvenţii de la bugetul de stat ………………………… 1.032.056,27 lei
Uniunea Europeană…………………………….. ………526.707,74 lei
Venituri proprii din taxe şi impozite locale……………… 323.946,40 lei

Sume alocate şi achitate pentru investiţiile din comuna ……… 3.264.965,67 lei

Cheltuielile bugetului pe anul 2016 au fost realizate în suma de 2.874.170 lei având un
excedent de 717.942,57 lei
Pe capitole bugetare conform legilor în vigoare ,după cum urmează:







Cheltuieli de personal 1.795.587 lei
 Cadrele didactice şi personal auxiliar din învăţămănt- 1.290.973 lei
 Salariaţii din organigrama primariei(autoritati publice,cultura-biblioteca,centru de
zi,serviciu situatii de urgenţe voluntar) – 504.614 lei
Cheltuieli cu ajutoare sociale 216.591 lei
Cheltuieli cu bunuri şi servicii(iluminat public,iluminat unitati de
învăţămănt,primarie,cămin cultural,biblioteca,centru de zi) 41.102,85 lei
 Prestări servici telefonie,lemne,igienizarea,reparatii pentru toate unitaţiile din
subordinea primăriei 538.464,14 lei
 Cheltuieli cu investitiile 3.240.219,67 lei
Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este urmatoarea:
 Situaţia venituri planificate si încasate pentru anul 2016 Persoane
Fizice şi juridice
 Impozit teren agricol extravilan debit,planificat 109.710 lei,realizat 87.095 lei
procent 79,39 %
 Impozit teren 69.912 lei ,realizat 60.232 lei procent 86,15 %
 Impozit clădiri 22.630 lei realizat 20.342 lei procent 89,89 %
 Impozit mijloace transport 28.201 lei realizat 19.807 lei procent 70,23 %
 Chirii şi concesiuni planificat 45.357 lei realizat 45.357 lei procent 100 %
 Amenzi buget local debit 58.844 lei realizat 22.303 lei procent 37,90 %
 Taxa specială salubritate debit 56.497 lei realizat 42.530 lei realizat 75,28 %
 Total venituri proprii 391.151 lei realizat 297.666 lei procent 76,10 %
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Situaţia veniturilor încasate pentru anul 2016 persoane fizice

 Impozit teren agricol extravilan planificat 102.138 lei,realizat 79.523 lei procent 77,86
%
 Impozit teren construcţii planificat 69.466 lei ,realizat 59.786 lei procent 86,06 %
 Impozit cladiri planificat 19.505 lei ,realizat 17.217 lei ,procent 88,26 %
 Impozit mijloace transport planificat 26.769 lei,realizat 18.638 lei ,pocent 69,62%
 Chirii si concesiuni planificat 6.779 lei ,realizat 6.779 lei,procent 100%
 Amenzi bugetul local planificat 58.844 lei realizat 22.203 lei ,procent 37,90 %
 Taxa salubritate planificat 56.497 lei realizat 42.530 lei ,procent 75,28 %
 Total persoane fizice planificat 339.998 lei realizat 246.776 lei,procent 72,58 %
 Situaţia veniturilor încasate pentru anul 2016 persoane juridice







Impozit teren agricol extravilan planificat 7.572 lei,realizat 7.572 lei procent 100 %
Impozit teren construcţii planificat 446 lei ,realizat 446 lei procent 100%
Impozit cladiri planificat 3.125 lei ,realizat 3.125 lei ,procent 100 %
Impozit mijloace transport planificat 1.432 lei,realizat 1.169 lei ,pocent 81,63 %
Chirii si concesiuni planificat 38.578 lei ,realizat 38.578 lei,procent 100 %
Total persoane fizice juridice 51.153 lei realizat 50.890 lei,procent 99,48 %

Incasarile nu s-au imbunătatit faţa de 2015 , slaba incasare se datorează strainasilor pentru
terenurile din extarvilan,lipsa de personal,cu toate ca in anul 2010, 2011, 2012 , 2013 si 2014 s-a
cerut aviz de la Prefectura Iasi ,pentru angajarea unui contabil de rol,nu s-a acordat.
Dosare de executare pentru neplata impozitelor si a taxelor in 2016 astfel :
- Somatii transmise nr. 436 cazuri ;
- Popriri venituri la persoane fizice 25 cazuri ;
-Poprire cont bancar persoane juridice 1 caz ;
PRINCIPALELE ACTIUNI DE INVESTITIE, REABILITARE, REPARATII,
DERULATE IN ANUL 2016

Efectuarea de marcaje rutiere pe drumurile comunale şi săteşti modernizate ;
Intreţinere iluminat public, becuri economice si lampi în comuna Heleşteni ;
Reabilitare D.S 628 in satul Oboroceni ;
Extindere retea electrica sat Oboroceni – Harmaneasa in derulare .
Reabilitare si modernizare iluminat stradal in comuna Helesteni
Reabilitare termica si extindere Scoala Gimnaziala Oboroceni sat Oboroceni,
Harmaneasa ;
7. Construire garaj utilaje ;
8. Reabilitare fatada primarie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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PROIECTE IN CURS DE DERULARE 2016 – 2017
1. Modernizarea 5 km drumuri comunale şi sătesti in comuna Heleşteni: ,,Modernizat 1, 2
km drum satesc DS 824 în satul Hărmăneasa” - terminat.
2.
3.
4.
5.
6.

Reabilitare drum comunal DC 99 C Oboroceni – hotar comuna Strunga spre Fărcăşeni
Reabilitare drumuri satesti, pietruire, reparatii podete ;
Construire Baza sportiva multifunctionala-in derulare;
Modernizare drumuri de exploatare m 125 in curs de executie
Reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Heleşteni.

STUDII SI PROIECTE
a. Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Heleşteni ;
b. Înfiinţare sistem de canalizare şi epuararea apelor uzate în comuna Heleşteni;
c. Modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantului cultural Camin
Cultural Helesteni;
d. Infiinţare camin cultural în comuna Heleşteni , filiala Movileni .;
e. Reabilitarea şi modernizarea dispensarului din satul Heleşteni;
f. Reabilitare Şcolii Gimnaziale Heleşteni (corp nou);
g. Reabilitare apartamente bloc Heleşteni – locuinte sociale .;
h. Înfiinţarea şi dotarea corespunzătoare a unui obor / pieţe ţărăneşti;
i. Înfiinţarea dotarea corespunzătoare şi darea în folosinţă parcuri de joacă pentru
copii în fiecare sat component a comunei Heleşteni;
j. Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public în satele Heleşteni, Oboroceni
şi Movileni, prin led
k. Infiintarea unei sali de sport

STAREA CIVILA
In anul 2016 au fost inregistrate :
o
o
o
o
o

23 acte deces
6 acte casătorie
1 act nastere
25 cereri ptr. deschideri procedurilor
340 documente privitoare la Starea civilă

În urma controalelor efectuate pe acesta linie de organele îndreptatite nu au fost semnalate
deficienţe.

REGISTRUL AGRICOL- AGRICULTURĂ
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În acest domeniu un lucru deosebit de important care s-a realizat este Registrul agricol
electronic ,
În anul trecut au fost eliberate un nr. de 156 adeverinţe care au avut la baza înregistrarile
din Registrul agricol,în special pentru APIA la suvenţii.
Au fost eliberate un numar de 41 certificate de producator si carnete de comercializare .
Din inregisterarile în Registrul agricol la ceteţeni se constată o scădere a efectivelor de
animale cauza fiind atat obiectivă( imbatranirea populatiei) cât si subiectiva( populatia nu mai
are unde desface produsele care şi aşa se vand la un pret mic. Sau infiintindu-se ferme atat de
ovine cat si de bovine care au mentinut efectivele de animale,chiar sunt în crestere,ceiea ce va fii
o problema în asigurarea pasunei.In comuna functioneaza o Asociatie a crescatorilor de
animale,unde crescatorii de animale nu prea au incredere deoarece cred ca au numai drepturi nu
si obligatii, existand riscul de a pierde subventiile.
O greutate în acest domeniu este şi aceea că cetatenii cât şi unele Societati din domeniul
agricol nu declară suprafetele si efectivele in termenele prevazute de lege la Registrul Agricol
ceea ce duce la intarzieri in plata subventiilor acordate de stat,inclusiv imputarea lor datorita
suprapuneri suprafetelor agricole si animalele nu corespund cu crotalele, la controalele efectuate
de catre APIA ,sau cu Registrul National a Evidentelor Animale.
Societatile agricole nu au o evidenţa strictă a contractelor de arenda nu au facut schimbul
de terenuri între Societati,sau Societatii –IF.PFA etc , denaturand realitatea Contractelor de
arenda.implicit va duce la returnarea banilor proveniţi din subvenţii de la APIA.
Fermierii au contracte de arenda cu mostenitorii plecati in tara sau strainatate si primesc
subventii, dar nu au achitat impozitul aferent terenurilor agricole.
URBANISM
In anul 2016 au fost eliberate :
14 autorizaţi de construcţii.
20 certificat urbanism
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ
S-a asigurat acordarea prestaţiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat
acordarea lor şi care s-au incadrat in prevederile legale.
Compartimentul s-a ocupat si de protecţia copiilor cu probleme şi a familiilor acestora ,
de prevenirea abandonului familial , a abandonului scolar . Au fost elaborate planurile de servicii
si s-a asigurat protecţia persoanelor cu dizabilitati . S-a raspuns in timp util la solicitarile
judecatoriei, a organelor de politie ,fiind intocmite anchete sociale .Au fost indeplinite
urmatoarele prestaţii si servicii:
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- Centru Educativ pentru copii saraci unde au frecventat un numar de 27 copii
- ajutor social

- 25 familii si persoane singure

- alocatii de stat

- 23 dosare

- alocaţii sustinere a fam,

- 68 familii

- Pers. cu handicap

12 din care 6 cu asistenţi personali si 6 cu indemnizatie

- subvenţii incalzire

- 76 familii

- anchete sociale

- 237 beneficiari

- tichete prescolari

-27 beneficiari

consiliere primară în vederea obţinerii prestaţiilor şi a drepturilor conferite de lege 195
beneficiari
-

consiliere primară si monitorizare în cazurile in care au fost implicati minori 46 cazuri

-

planuri de servicii ptr. prevenirea abandonului – 30 cazuri

1. Lucrari efectuate in 2016 cu persoane beneficiare ai Legii 416/2001 :













Deszapezirea drumurilor satesti din satul Oboroceni, Harmaneasa, Helesteni si Movileni
cu plug tras de cai in locurile greu accesibile pentru utilajele de deszapezire;
Imprastiat material antiderapant pe drumurile comunale si satesti pe perioada de iarna;
Deszapezit alei si trotuare in curtea primariei si trotuarele din zona primariei, şi la postul
de politie;
Lucrari de igienizare si curatare a cursurilor de apa, pârul ,,Vataşniţa”, pârâul
,,Ţigancilor” şi pârâul ,,După fântâni” ;
Lucrari de igienizare si curatare a căilor de acces (adunat deseurile depozitate
necontrolat)din interiorul satelor cât şi in afara acestora pe DJ 280D şi pe DJ 208G;
Construit gard la Şcoala Helesteni( temelie +plasa fier);
Lucrari de curatenie si intretinere spatii verzi – parc: prasit trandafirii, tuns gard viu, udat
pe timp de seceta trandafirii, cosit gazonul, curatat trandafirii si plantat butasi in locul
celor uscati;
Curatat pomi (tei şi plopi ) pe DC 99 în zona primarie – centru Magazin Consumcoop şi
pe DJ 280D;
Lucrari în pădure pentru aprovizionarea cu lemne de foc pentru Centru Educativ şi pentru
Biblioteca;
Varuit pomi în curtea primăriei şi pe DJ 280 D Helesteni - Ruginoasa 350 bc;
Intretinut santurile de scurgere a apelor pluviale pe drumurile judetene comunale si satesti
(decolmatat santuri, decolmatat podete, indepartat materialele vegetale);
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Lucrari de curatenie si igienizare scoala Oboroceni;
Lucrari de curatenie si igienizare la postul de politie Heleşteni;
Lucrari de curatenie si igienizare la Biblioteca Helesteni;
Cosit si igienizat, zoana pe drumuri comunale si judetene;
Lucrari de igienizare si reparatie baza sportiva : -, varuit cabinele, stalpii, cosit gazon,
Plantat pomi pe DJ 280 D si 208 G, zona Movileni ;
Lucrari de curatenie si igienizare la cimitirele din satele Helesteni si Oboroceni ;
Lucraru de constructie locuinta Pintilie Catinca ;
Varuit pomi de talie mica si mare in incinta Primariei, parc si DJ 280 D ;
Varuit borduri si parapeti padure ;
Maturat strazi si trotuare ;
Diverse lucrari de intretinere ;
Ttransport pamant cu mijloace hipo la 2 km si descarcat ;
Imprastiat piatra manual ;
Crapat si asezat lemne Centru zi. Politie si Biblioteca ;

2. Lucrari efectuate de Serviciul de gospodărire comunala întreţinere si curaţare drumuri comunale în
comuna Heleşteni pe anul 2016 :
 Deszapezirea drumurilor comunale si satesti si imprastiat material antiderapant in sezonul de
iarnă;
 Construit 1 podeţ din tuburile de beton achiziţionate;
 Sapat şanţ de la Curcudel Vasile - Cretu Vasile
 Pietruire D.S nr. - Movileni
- Harmaneasa
- Oboroceni
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CULTURA – CULTE -TURISM si SPORT.

… Raport de activitate pe anul 2016
Referent cultural:Chiperi Adrian Florinel

In cadrul Caminului Cultural Helesteni sau reusit organizarea si desfasurarea diferitelor
activitati culturale care au urmarit obiectivele si cerintele intregii comunitati prin
promovarea valorilor locale .
1. In anul 2016 am inceput activitatea cu pregatirea ansamblului “Cerbul” pentru a participa in
Ukraina timp de 3 zile in perioada 13-15 ianuarie la o activitate culturala de mare amploare
facand parte din spectacolul “DINTR-O CASA-N ALTA CASA” unde am participat in satele cu
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populatie romaneasca Suceveni si Iordanesti si participand la festivalul international
MALANKA din orasul Cernauti.
2. In data de 24 ianuarie am participat cu o delegatie din cadrul primariei in Iasi la festivitatile
organizate cu ocazia Unirii Principatelor Romane.
3. In luna februarie am luat parte cu 8 copii din Helesteni la EXPOZITIA de picture,masti si
fotografie “TRADITII DE IARNA DIN MOLDOVA” organizata de Institutul Francez din Iasi
impreuna cu Centru Judetean pentru conservarea si promovarea culturi.
4. Am organizat “SARBATOAREA MARTISORULUI” cu sprijinul Centru Judetean pentru
conservarea si promovarea culturii traditionale Iasi, unde au participat un numar de peste 50 de
persoane elevii si profesori avand loc un concurs de creatie si expozitie de martisoare.
5. Timp de 3 zile incepand cu data de 27 martie am organizat concursul de sah “CUPA
PRIMAVERII” unde au participat peste 60 de elevii.
6. Am depus coroana de ziua eroilor la monumentul din curtea primariei in memoria si
recunostinta neamului.
7. In luna mai am realizat o expozitie de covoare si mastii “SIPETUL BUNICI” care a avut loc
pe scena din curtea primariei unde au participat tineri studenti din mai multe tari a Europei.
8. Pe 03 iunie am realizat concursul de biciclete intitulat “PEDALEAZA PT. SANATATE” cu
un mumar de peste 30 de elevii care sa desfasurat pe drumul comunal 99.
9. In perioda 25-29 august am organizat Tabara internationala de picture naiva si mestesuguri
populare traditionale “SUFLET ROMANESC IN TRADITIE SI CULOARE” unde au participat
25 de copii de la noi din comuna si 12 copii din UKRAINA.
10. Am acordat sprijin SIMPOZIONULUI Factori si Procese Pedogenetice din zona temperate,
realizat de Universitatea A.I.CUZA IASI pe domeniul tumulilor gigant de la movileni unde au
participat peste 50 de profesori universitari din intreaga europa care a avut loc in data de 17
septembrie langa movile.
11. Am realizat proiectul “SARBATOARE LA HELESTENI” cu sprijinul consiliului judetean
Iasi unde am:
 promovat valorile locale,si prezentat portul popular din Helesteni;


am oferit premii celor care au implinit 50 de ani de casnicie si elevilor din comuna care au
obtinut rezultate deosebite la olimpiadele scolare;



am oferit un spectacol folcloric comunitatii, invitand mai multi artisti consacrati.

12. 01.decembrie am sarbatorit Ziua Marii Uniri fiind si “ZIUA NATIONALA A ROMANIEI”
prin participarea la festivitatile organizate la Iasi ‘
13. Incepand cu ziua de13 decembrie timp de trei zile am fost la Tulcea unde am participat cu
cerbul la festivalul de traditii si obiceiuri “Leru’i Ler” alaturi de artisti consacrati.
14. Timp de doua zile pe 17-18 decembrie am fost la Iasi cu ansamblul “Cerbul” unde am
participat la Festivalul Folcloric International “Datini si Obiceiuri de Iarna” editia a XLIX-a si la
mai multe spectacole dedicate sorbatorilor de iarna.
15. Pe 27 decembrie am participat la festivalul national de datini si obiceiuri “Steaua Sus Rasare”
Piatra Nemt.
16.In cadrul Caminului Cultural pe data de 27 decembrie s-a organizat “Alegerea Comorasilor”
traditie unica in zona noastra.
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17. In ziua de 30 decembrie am luat parte la festivalul de datini si obiceiuri de iarna din orasul
Pascani.
18. In ajun de anul nou am prezentat comunitati noastre un spectacolul cu cerbul care am
participat la festivalurile de traditii si obiceiuri,in cadrul acestui spectacol sa acordat si diplome
pentru cetele de uratori din comuna la noi .
19.Impreuna cu primaria am depus un proiect pentru renovarea si dotarea caminului cultural cu
fonduri europene care este in faza de evaluare la A.F.I.R.

Centrul Cultural Helesteni are ca scop:








promovarea valorilor culturii româneşti şi universale din toate domeniile şi prin toate
mijloacele legale, în ţară şi străinătate;
promovarea, sprijinirea şi organizarea activitǎţilor cultural-educative de performanţă;
iniţierea diferitelor categorii de populaţie (indiferent de vârstǎ, sex, etnie etc.) în
deprinderea cunosţinţelor teoretice şi practice în vederea dezvoltării tuturor formelor de
exprimare culturalǎ artistică, educativă şi sportivǎ.
promovarea libertăţii de creaţie (potrivit căreia libertatea de exprimare artistică şi de
comunicare publică a faptelor şi prestaţiilor artistice de cultură reprezintă un drept
fundamental), primordialităţii valorii (asigurarea condiţiilor morale şi materiale pentru
aplicarea criteriilor de evaluare, de selecţie, de promovare şi afirmare a creativităţii şi
talentului),
iniţierea şi organizarea unor concursuri şi festivaluri culturale şi expoziţii de artă –
interne şi internaţionale;

.
Prin numeroasele abilitati suplimentare detinute am reusit indeplinirea obiectivelor
propuse.Referentul cultural are uramatoarele aptitudini care il propun spre promovare:









bunã pregãtire în domeniul sãu de specialitate şi o preocupare permanentã pentru
perfecţionarea profesionalã proprie;
cunoştinţe solide de culturã generalã conjugate cu aptitudini organizatorice şi manageriale
pentru gestionarea programelor şi proiectelor culturale;
cunoaşterea cadrului juridic şi administrativ privind managementul instituţiilor de culturã;
stãpânirea unor noţiuni de relaţii publice cu aplicabilitate în domeniul instituţiilor de culturã;
capacitatea de concepere a unei strategii de promovare a imaginii instituţiei şi a activitãţilor
desfãşurate în cadrul acesteia;
solicitudine, calm, promptitudine, amabilitate şi tact în relaţiile cu beneficiarii;
flexibilitate, politeţe, fermitate şi eficienţã în relaţiile cu colaboratorii, disponibilitate pentru
comunicarea interpersonalã;
capacitatea de a menţine şi stimula un climat de colegialitate în regim de lucru în echipã;
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capacitate operaţionalã de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi de muncã în
raport cu necesitãţile impuse de managementul proiectelor, programelor şi acţiunilor
culturale;
stãpânirea tehnicilor de planificare şi gestionare a proiectelor şi programelor culturale;
capacitatea de evaluare a etapelor activitãţii pe care o desfãşoarã, în raport cu obiectivele
propuse, resursele disponibile şi cerinţele beneficiarilor.

In anul 2016 ,bogata activitate desfasurata sub egida Caminului Cultural Helesteni,si
manifestari realizate cu sprijinul Primariei Helesteni, Consiliului Local Helesteni,
Consiliului Judetean Iasi, Centru Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale Iasi,dar si datorita Interesului manifestat de locuitori comunei Helesteni.

BIBLIOTECA
In anul 2016, in cadrul serviciilor oferite de biblioteca Helesteni am avut 374 de
utilizatori inscrisi, s-au difuzat 11608 de documente din care 6896 reprezinta totalul de
carte imprumutata, 2726 documentele studiate in biblioteca, iar totalul de 4473 reprezinta
numarul accesarilor de servicii oferite de programul biblionet din cadrul bibliotecii
noastre.
Toate acestea s-au impletit cu diferite activitati cultural- educative care s-au desfasurat pe
parcursul anului, activitati desfasurate in cadrul clubului « TINERE TALENTE « , si in
colaborare cu elevii scolii Helesteni-Oboroceni.
Pe 15 ianuarie 2016 s-a desfasurat un proiect educational in colaborare cu scoala
Oboroceni intitulat « MIHAI EMINESCU –LA CEAS ANIVERSAR ».
« Sarbatoarea martisorului » ,editia 2016 desfasurat in colaborare cu Centrul judetean
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi.
In cadrul bibliotecii pe parcursul anului au loc auditii de basme si cantecele pentru copiii
prescolari, ludoteca ,mai ales in perioada vacantelor scolare.
Intalnire cu prozatorul Vasile Soimaru din Republica Moldova , la lansare de carte ,
ocazie cu care s-a infiintat in cadrul Bibliotecii sectia de carte «Carte Basarabeana «
In perioada 23 -24 septembrie 2016 s-a desfasurat manifestarea cultural-artistica
intitulata » Traditii si obiceiuri taranesti specifice zonei Helesteni », manifestare ce a
debutat cu o sezatoare literara « Vara la Helesteni »,unde a avut loc intalnirea cu fiul
satului in persoana poetului si prozatorului Emilian Marcu .
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In cadrul manifestarii s-a desfasurat cea dea III –a editie a cercului de pictura Arta Naiva
, coordonata de doamna profesor Hira Doinita.
Tot in cadrul bibliotecii a fost prezentata o sezatoare traditionala cu tema : « Pregatirea
unei nunti taranesti ‘’, sezatoare sustinuta de cadrele didactice din scoala Oboroceni si
scoala Helesteni.
Intalnirea veteranilor , eveniment organizat in colaborare cu Asociatia veteranilor de
razboi , centrul Zonal .
In perioda 25-29 august am organizat Tabara internationala de picture naiva si
mestesuguri populare traditionale “SUFLET ROMANESC IN TRADITIE SI
CULOARE” unde au participat 25 de copii de la noi din comuna si 12 copii din
UKRAINA.

PROTECTIA CIVILA ,SITUATII DE URGENTE
La nivelul comunei functioneaza un serviciu de voluntari format din 25 membrii constituit
pe grupe de prevenire si interventie cu, un buldoexcavator si un multifunctional dotat complet si
pentru situatii de urgenta .
In anul 2016 a participat la Concursurile Profesionale ale SVSU astfel ;
-etapa zonala au obtinut locul 6 din 29 comune participante
In anul 2016 s-au inregistrat un numar de 2 incedii ,făra victime omeneşti, s-a pus accent
pe prevenire şi control.
Am organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante prin demisie, s-a ocupat dar un
singur post, urmand a se organiza un nou concurs.

RELATIA CU CONSILIUL LOCAL




In anul 2016 s-a inregistrat o imbunatatire in acest domeniu.
Au fost convocate un nr. de 21 sedinte ale Consiliului local ( 12 ordinare si 9
extraordinare) cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Consiliul local a adoptat un nr. de 77 hotarari.
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Sedintele au fost publice la acestea participand cetateni precum si salariati din
aparatul Primariei, fiind transmise de televiziunea locala
Prezenta consilierilor la sedinte a fost buna.

RELATIA CU CETATENII SI TRANSPARENTA DECIZIONALA.
In anul 2016 au fost cetateni in audienta la primar un nr. de 14 cetateni . Ei s-au adresat
Primarului fie reclamand anumite aspecte ( ordinea si linistea publica, clarificarea situatiei
juridice a unor bunuri) fie solicitand sprijin in rezolvarea unor probleme personale ( ajutor in
bani sau alimente,caldura,ajutor social) La toate solicitarile s-a dat raspuns in termen legal .
Totalul documentelor inregistrate , atat de la persoane fizice cat si de la persoane juridice in
anul 2016 a fost de 4.625 .
Au fost emise un numar de 389 Dispozitii ale Primarului, marea majoritate cu caracter
individual( stabiliri si aprobari de ajutoare sociale)
Proiectele de dispozitii cu caracter normativ mai importante cat si Hotararile Consiliului
local au fost afisate la punctul de afisaj intrare in Primariei ,cat si prezentarea pe post local TV a
sedintelor de consiliu privind transparenta legislativa,a Consiliul Local Helesteni.
Referitor la audiente , putem afirma ca acestea s-au desfasurat permanent , cetatenii fiind
obisnuiti sa intre in audienta la Primar fara un program dinainte stabilit.
Consideram ca dotarile Primariei ( acces la internet din toate birourile inclusiv biblio-net, fax,
telefon) permit institutiei sa raspunda exigentelor privind relatia cu cetatenii si transparenta.
Aceasta este prezentarea succinta a starii economico-sociale a comunei Helesteni.
Nu putem fi multumiti in totalitate de conditiile pe care le ofera comuna mai ales daca ne
raportam la standardele europene,dar imaginea de ansamblu a comunei s-a schimbat ,deoarece in
comuna se vad modificari majore in bine prin implementarea proiectelor cu fonduri europene si
guvernamentale.

Helesteni februarie 2017

PRIMAR
Ec Constantin Hîra

13

