RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A
COMUNEI GROȘI PE ANUL 2017
În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, primarul: „prezintă consiliului local, în primul trimestru,
un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității
administrativ-teritoriale”.
Vă rog să-mi permiteți să încep prin a prezenta câteva elemente de
conținut privind autoritățile publice locale, organizarea, atribuțiile și
funcționarea acestora.
1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROȘI
Consiliul local este autoritatea deliberativă a administrației publice locale
și își desfășoară activitatea în baza Legii administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările lu completările ulterioare și a Statutului
aleșilor locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate
problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date în lege în
competența autorității ale administrației publice locale sau centrale.
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al
primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale
societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;
b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei,
orașului sau municipiului;
c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei,
orașului sau municipiului;
d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;
Consiliul local al comunei Groși a fost ales în condițiile prevăzute de
Legea privind alegerile locale, la scrutinul din 5 iunie 2016, fiind declarat legal
constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25 iunie 2016.
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Activitatea consiliului local în anul 2017
Consiliul local își desfășoară activitatea prin ședințe în plen, ordinare sau
extraordinare și prin ședințele comisiilor de specialitate. În anul 2017 Consiliul
Local s-a întrunit în 12 ședințe ordinare, 7 ședințe extraordinare și 2 ședințe de
îndată unde au fost dezbătute și adoptate un număr de 76 hotărâri. Aceste
ședințe au presupus o pregătire prealabilă ce a însemnat, printre altele întâlnirea
consilierilor în ședințe pe comisii de specialitate.
Hotărârile adoptate au fost comunicate Instituției Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate, care nu a revocat sau retrimis spre analiză
niciuna din hotărârile consiliului local adoptate.
In mandatul 2016-2020 au fost organizate trei comisii de specialitate în
principalele domenii de activitate, astfel:
a) Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, muncă și
protecție socială, protecție copii, compusă din:
1. David Vasile – președinte
2. Ardusătan Gavril - secretar
3. Pașca Călin–Florin - membru
4. Bolte Mădălin Vlăduț - membru
5. Lupuț Vasile – membru
b) Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, activități socialculturale, culte având în componență:
1. Berindan Sebastian-Călin – președinte
2. Marian Daniel – secretar
3. Lupan Gheorghe – membru
4. Dobrican Dumitru - membru
5. Ardusătan Gavril – membru
c) Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, protecția mediului și
turism, juridică și disciplină având în componență:
1. Gaje Sorin Cristian – președinte
2. Talpoș Teodor – secretar
3. David Vasile - membru
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Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:
➢ Analizează proiectele de hotărâre ale Consiliului Local;
➢ Se pronunță asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre
avizare:
➢ Întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâre și asupra problemelor
analizate, pe care le prezintă Consiliului Local;
➢ Efectuează anchete și întocmesc procese verbale în care consemnează
dezbaterile asupra problemelor trimise de Consiliul Local spre avizare.

2. PRIMARUL COMUNEI GROȘI
Primarul este autoritatea executivă a administrației publice locale și își
desfășoară activitatea în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Statutului aleșilor
locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, cu modificările și completări.
Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentate ale
cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a
hotărârilor Consiliului Local.
De asemenea, primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în
relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau
străine.
Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:
➢
➢
➢
➢
➢

atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
atribuții referitoare la bugetul local;
atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
alte atribuții stabilite prin lege.

În exercitarea atribuțiilor primarul emite dispoziții cu caracter normativ
sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința
publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate.
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3. PRIMĂRIA COMUNEI GROȘI
Primarul, viceprimarul, secretarul comunei și aparatul de specialitate al
primarului, constituie, conform prevederilor art. 77 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completări ulterioare,
Primăria comunei Groși, structură funcțională cu activitate permanentă, care
duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului și
soluționează problemele curente ale colectivității locale.
Activitatea primăriei este organizată și condusă de către primar, serviciile
și compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului sau
secretarului, care asigură și răspund de realizarea atribuțiilor ce revin acestora,
în condiții de legalitate și eficiență.
Comuna Groși are 12 funcții de demnitate publică alese (consilieri locali,
primar, viceprimar), 10 funcții publice (aparatul de specialitate al primarului) și
6 posturi cu personal contractual, astfel: 4 posturi la Serviciul Gospodărire, 1
post Biblioteca, 1 post consilier Primar.
4. ECONOMIA
Cuantumul impozitelor și taxelor locale încasate de la contribuabili,
persoane fizice sau juridice, în anul 2017, este de 1.218.071,07 lei
- persoane fizice 733.196,74
- persoane juridice 484.874,33
La solicitarea contribuabililor au fost eliberate un număr de 1.419
certificate de atestare fiscală și un număr de 125 Certificate de producător.
Au fost înmatriculate un număr de 272 autovehicule și au fost scoase din
evidențe un număr de 196 autovehicule.
S-au acordat bonificații unui număr de 1317 contribuabili din care 1283
contribuabili persoane fizice și 34 contribuabili persoane juridice, în sumă totală
de 34.386 lei.
Pe raza comunei Groși își desfășoară activitatea un număr de 145
operatori economici și un număr de 47 persoane fizice autorizate.
5. INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI EDILITARE
❖ Repararea punții pietonale de la Ocoliș (parțial distrusă în urma zăporului
de gheață din luna februarie), împreună cu un grup de voluntari
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❖ Modernizarea străzii Trandafirilor din localitatea Ocoliș în lungime de
700 m (asfaltare)
❖ Modernizarea sistemului de semnalizare rutieră și semnalizare stradală la
nivelul întregii comune
❖ Modernizarea iluminatului public la nivelul localității Groși
❖ Extinderea alimentării cu apă pentru străzile Rozelor și Târgului din
localitatea Satu Nou de Jos și strada Tineretului din localitatea Groși
❖ Realizarea unor refugii moderne pentru 3 stații de autobuz din comună
❖ Acțiune de reparații a drumurilor comunale și străzi (plombări pe strada
Unirii – Groși, DC 48 și DC 49)
❖ Deschiderea balastierei de la Ocoliș, urmată de acțiuni de reparare a
drumurilor comunale și străzilor din comună, inclusiv realizarea unor
stocuri pentru iarnă și pentru posibilele necesități pentru anul 2018
❖ Refacerea site-ului Primăriei Groși, realizat în proporție de 90%
❖ Realizarea documentației necesare pentru adoptarea stemei Comunei
Groși, proces încununat de succes în fazele preliminare de adoptare,
urmând ca definitivarea procesului – prin luarea unei Hotărâri de Guvern
– să aibă loc în scurt timp
❖ Realizarea documentației și procedurilor instituționale de întăbulare a
bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Groși, realizat în
proporție de 90%
❖ Realizarea documentației și procedurilor instituționale de întocmire a
Amenajamentului Silvic pentru suprafețele de pădure
aflate în
proprietatea comunei Groși (realizat în proporție de 80%)
❖ Realizarea documentației și procedurilor instituționale de întocmire a
Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pășune aflate în
proprietatea Comunei Groși (realizat în proporție de 90%)
❖ Continuarea implementării proiectelor ”Modernizare cămin cultural din
localitatea Groși” și ”Extindere canalizare în localitatea Satu Nou de Jos”
cu sursă de finanțare din fonduri europene
❖ Realizarea documentației și pregătirea proiectelor finanțate din fonduri
guvernamentale din cadrul programului național PNDL 2 ”Modernizare
drum comunal DC 47 Groși-Ocoliș” și ”Modernizare școală Satu Nou de
Jos”, aprobate de guvern, urmând ca în scurt timp să aibă loc semnarea
contractelor și începerea derulării proiectelor
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❖ Acțiuni de defrișare a vegetației ce obtura vizibilitatea conducătorilor
auto pe străzile din comună, realizate cu sprijinul cetățenilor din comună,
în special al tinerilor
6. CULTURĂ ȘI EVENIMENTE CULTURALE
❖ Căminul Cultural Groși – instituție publică de interes local
înființată sub autoritatea consiliului local.
În anul 2017, pe scena căminului cultural din Groși au avut loc spectacole
organizate individual și colectiv de către școală și grădiniță, ai căror protagoniști
au fost preșcolarii și elevii școlii generale, sub îndrumarea profesorilor și
educatorilor.
Pentru a păstra și revitaliza folclorul din localitate în cadrul comunității
noastre activează formația de copii dansatori „Voinicelul” condus de doamna
Amalia Chiorean.
În căminul cultural au mai fost organizate și alte evenimente culturale,
artistice și bisericești precum: Tinerii păstrători de Tezaur, festivitatea de final
de an școlar, concert de colinde, teatru, Revelion 2017.
❖ Biblioteca Groși – instituție publică de interes local înființată sub
autoritatea consiliului local.
De precizat că biblioteca înregistrează un număr de 6051 volume, în anul
2017 numărul cititorilor a fost de 123, iar numărul cărților împrumutate a fost
de 873.
Biblioteca este inclusă în programul „Biblionet”, având ca dotare 4
calculatoare, 1 video-proiector, 1 imprimantă și 1 scanner.
Numărul vizitelor în bibliotecă în anul 2017 a fost de 1132 persoane.
Bugetul în anul 2017 a fost de 29.650 lei, repartizat astfel:
- cheltuieli de personal 24.000 lei;
- cheltuieli cu bunuri și servicii 5.650 lei;
7. ÎNVĂȚĂMÂNTUL
Învățământul de pe raza comunei Groși se desfășoară în școala
gimnazială „Gheorghe Lupan”, din Groși și două grădinițe cu program normal
în satele Groși și Satu Nou de Jos.
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Școala Gimnazială „Gheorghe Lupan”:
➢ 1 director
Elevi 2017/2018
➢ Preșcolari: 40
▪ Groși: 30
▪ Satu Nou de Jos: 10
➢ Primar: 71
➢ Gimnazial: 70
Nu există elevi neșcolarizați.
Școala are săli de clasă bine dotate și amenajate, laborator de informatică
dotat cu calculatoare, conectate la internet, tablă inter-activă, bibliotecă.
Bugetul alocat unităților de învățământ în anul 2017 a fost de 1.332.570
lei, bani care au fost cheltuiți astfel:
- Plata drepturilor de personal – 945.931 lei
- Plata burselor – 7.500 lei
- Plata bunurilor și serviciilor – 171.482,65 lei (utilități, deplasări, obiecte
de inventar, reparații curente, vidanjarea grupurilor sanitare, abonamente
telefonie și internet)
8. SĂNĂTATEA ȘI AGRICULTURA
❖

Dispensare medicale umane

Pe raza comunei există două clădiri cu destinație – dispensare medicale.
Activitatea este asigurată de doi medici de familie și un medic
stomatolog.
Starea de sănătate a populației este în general bună.
❖

Cabinet medical veterinar

În comună există un cabinet veterinar care are ca obiectiv:
• realizarea activităților sanitar-veterinare de interes public național,
prevăzute în Programul acțiunilor strategice de supraveghere,
profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenirea transmiterii
de boli de la animale la om și protecția mediului.
• efectuarea acțiunilor de depistare, imunoprofilaxie și combatere,
susținute financiar de stat;
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• cartografierea efectivelor de animale din gospodăriile populației;
• apărarea sănătății animalelor și prevenirea transmiterii de boli de la
animale la om.
❖

Serviciul Agricol

În anul 2017 au fost eliberate un număr de 125 atestate de producător și
125 carnete de comercializare.
De asemenea, s-au eliberat adeverințe necesare proprietarilor de terenuri
și / sau animale de pe raza comunei, dar și deținătorilor de familii de albine.
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