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RAPORT
Privind starea economica si sociala a comunei Costache Negri,jud.Galati
In anul 2006
In activitatea desfasurata de catre reprezentantii administratiei publice
locale in acest an s-a urmarit aplicarea masurilor prevazute in programul de dezvoltare
economica a comunei in toate domeniile de activitate economico –sociale.
Pe intreg parcursul anului 2006 s-a urmarit realizarea urmatoarelor
obiective privind dezvoltarea economico sociala a comunei:
1.Realizarea indicatorilor bugetului local al comunei.
Veniturile bugetului local s-au realizat per total in procent de
95%.Urmare acestora s-a putut realiza functionarea in bune conditii a activitatii
administratiei publice locale si a institutiilor finantate din bugetul local.
S-a realizat SF pentru investitia “Sediu Primarie”,intrucat spatiile in care
se desfasoara activitatea in primarie sunt insuficiente si deja au fost alocate de catre
Guvernul Romaniei 350.000 lei (30% din valoarea investitiei),astfel incat in luna
ianuarie se va demara lucrarile pentru proiectul tehnic si in anul 2007 va incepe
constructia pentru un nou sediu administrativ pentru comuna Costache Negri.
Activitatea din cadrul caminului cultural a cunoscut in aceasta perioada
o oarecare diversificare si imi doresc ca in anul 2007 activitatea culturala sa se
desfasoare pe baza unui program bine structurat in care sa fie cuprinse toate
categoriile de varsta a locuitorilor din comuna.Deasemeni in perioadele de vacanta
scolara doresc intocmirea unui program de activitate pe fiecare zi si organizarea unor
activitati care sa atraga tineretul si copiii pentru petrecerea in mod placut si util a
timpului liber.
Exista o buna colaborare intre Centrul Cultural Dunarea de Jos din Galati
si Caminul cultural din comuna noastra,grupul vocal al comunei a participat in fiecare
an la Festivalul de datini si obiceiuri de Craciun si Anul nou “Tudor Panfile” si s-a si
evidentiat la faza intre comune.
Asistenta sociala.La acest capitol s-a reusit acoperirea sumelor necesare
pentru plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap, s-a reusit plata
ajutorului social pe perioada ianuarie – octombrie 2006,ramanand ca pentru lunile
noiembrie si decembrie ajutorul social si ajutorul de incalzire sa se plateasca in luna
ianuarie 2007.
S-a redus numarul familiilor beneficiare de ajutor social prin angajarea din
randul lor a unui numar de 35 persoane in baza Lg.76/2002 deasemeni Societatea
Avram Iancu a angajat personal din randul beneficiarilor de ajutor pentru executarea
lucrarilor de extindere a retelei de aductiune alimentare cu apa.Este necesar ca in luna
ianuarie sa se efectuieze anchete sociale la toate familiile beneficiare de ajutor social

si alocatii complementare pentru a se verifica daca indeplinesc conditiile pentru
acordarea acestor drepturi.
Gospodarie comunala:alimentarea cu apa a comunei a functionat in mod
corespunzator in acest an reusindu-se extinderea retelei de alimentare cu apa cu inca
6,7 km retea,astfel ca la aceasta data toti locuitorii comunei pot beneficia de apa
potabila de la gospodaria de apa a comunei.
Peste 600 familii sunt racordate la alimentarea cu apa.
Mai este inca de actionat in ceea ce priveste convingerea abonatilor de a-si
monta apometru,deoarece nu mai sunt multi dar totusi 10% din consumatori nu au
achizitionat acest aparat.
In anul 2007 trebuie actionat in mod sistematic pentru ca locuitorii comunei sa
nu mai foloseasca apa potabila la irigat.
A fost verificat iluminatul public si s-au inlocuit lampile mari consumatoare de
energie cu 30 lampi noi economice.Pentru anul 2007 vom extinde reteaua de iluminat
public in zonele unde nu exista,pe o lungime de aproximativ 600 m retea.
S-a realizat documentatia tehnica si suntem la stadiul de obtinere acord unic
pentru emiterea autorizatiei de construire pentru proiectul Reabilitare DC 27 de la
Casa Memoriala la DJ 251,urmand ca in anul 2007 sa se execute aceasta lucrare.
S-a realizat SF pentru reabilitare drum comunal din centrul comunei pana la
cimitir si pana la iesirea din sat la Gologanu,avem deja alocate 30 % din fondurile
necesare pentru realizarea acestui obiectiv.In ianuarie se va realiza proiectul tehnic
dupa care se va trece la avizare si executarea lucrarii.
Agricultura.
Cel mai important domeniu de activitate de pe raza comunei fiind
agricultura,informez ca totalul de 2.687 ha suprafata agricola a comunei a fost
exploatata de 5 asociatii agricole.
Efectivele de animale la finele anului 2006:
• Bovine – 530 capete
• Porcine – 853 capete
• Ovine – 1836 capete
• Cabaline – 233 capete
• Caprine – 210 capete
• Pasari – 23.000 capete.
S-au depus eforturi in vederea emiterii titlurilor de proprietate conform
Lg.1/2000 si Lg.247/2005.
Pentru protectia mediului a fost continuata actiunea de impadurire prin
plantarea a peste 50.000 buc.puieti de salcim si deasemeni a fost intretinuta plantatia
din anii precedenti,cu beneficiarii Lg.416.
S-a intocmit proiectul tehnic pentru investitia retea de canalizare si statie
de epurare in comuna Costache Negri,jud.Galati proiect in valoare de peste un milion
de euro lucrare finantata de Guvernul Romaniei conform OG7/2006.
Inspectia sanitara de stat in anul 2005 a efectuat un numar de 12
controale la primarie,vizind in mod special activitatea de alimentare cu apa a
comunei,pentru care s-a si obtinut autorizatia sanitara de functionare si de asemenea

igiena institutiilor de invatamint,recomandarile facute cu ocazia controlului fiind
rezolvate in cel mai scurt timp posibil.
In domeniul educatiei si invatamintului- s-au desfasurat actiuni care au
vizat derularea in conditii optime a procesului de invatamant pe raza
comunei.Unitatile scolare au fost igienizate,reparate,aprovizionate cu combustibil
pentru perioada de iarna.Au fost distribuite rechizitele si manualele scolare pentru
elevi,iar catedrele au fost ocupate in cea mai mare parte cu cadre didactice calificate.
Au fost identificate si inventariate impreuna cu conducerea unitatii de
invatamint toate problemele pentru realizarea unui proiect de reabilitare a scolii,pe
care speram sa-l implementam in anul 2007.
In domeniul ordinii publice s-a actionat cu prioritate pentru apararea si
protejarea patrimoniului comunei,a avutului public si privat,a vietii si libertatii
cetatenilor,a drepturilor si libertatilor acestora.
Prin actiunile organizate si prin colaborarea cu autoritatile publice locale
si cu conducerea societatilor private s-a reusit asigurarea unui climat general
corespunzator de siguranta civica.
Relatiile de colaborare cu Municipiul La Roche Sur Yon.
Anul 2007 pentru declararea intrarii Romaniei in Europa - va fi declarat
in Municipiul La Roche sur Yon – Anul Romaniei – si vor fi organizate ample
manifestari culturale si artistice in acest sens – manifestari la care va fi invitat sa
participe si grupul vocal al comunei.
Multumesc tuturor celor care prin eforturile dumnealor au contribuit la
bunul mers al activitatii si la realizarea obiectivelor propuse.
In activitatea urmatoare se va urmari aplicarea programului de dezvoltare
a comunei,care va contribui la ridicarea nivelului de bunastare al populatiei de pe raza
comunei noastre.
Pentru aceasta va propun spre analiza,dezbatere si aprobare lista privind
principalele obiective necesare a se realiza la nivelul comunei:
1.Reabilitare scoala generala(acoperis,timplarie,grup sanitar)
2.Complex administratriv- primarie si servicii
3.Reparatii si intretinere drumuri comunale
4.Alimentare cu gaze.
5.Reabilitare baza sportiva
6.Platforma de gunoi
7.Parc (loc joaca pentru copii)
8.Reactualizare Plan Urbanistic General.
In activitatea urmatoare este necesar a se actiona in vederea atragerii de
investitii si investitori pentru crearea de locuri de munca,pentru ca din pacate degeaba
avem toate utilitatile asigurate la nivel de comuna daca populatia nu are unde sa
lucreze pentru a putea beneficia de aceste utilitati.
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