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RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca
şi modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca,
pentru anul 2017

Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu prevederile art.63 alin. (3) lit. a) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, vă rog să-mi permiteţi să prezint în cadrul şedinţei
de astăzi a Consiliului Local, raportul cu privire la activitatea administraţiei,
precum şi cu privire la starea economică şi activitatea socială a oraşului
Solca în anul 2017.
Acest raport nu este o prezentare exclusivă a activităţilor desfăşurate
de Primăria oraşului Solca în anul 2017, ci mai degrabă o reliefare a
principalelor direcţii în care s-a acţionat pentru punerea în aplicare a
atribuţiilor, potrivit legii.
Gospodărirea eficientă a oraşului, a bugetului local şi nu în ultimul
rând, bunăstarea cetăţenilor oraşului Solca, au fost, sunt şi vor fi obiectivele
principale.
Acest raport fiind prezentat în trimestrul I al anului 2018, mă face mai
încrezător că întâlnirea de astăzi poate constitui un moment de analiză
profundă a rezultatelor obţinute în anul 2017, an care consider că a fost un
an încărcat ca volum de muncă în administraţie pentru creşterea eficienţei
acesteia.
Autorităţile locale sunt chemate să facă faţă unei triple provocări:
- să găsească urgent soluţii de reabilitare a infrastructurii publice;
- să-şi asume, din mers, exigenţele europene;
- să suplinească prin iniţiative locale, fără încălcarea legii.
Cerinţele imperioase ale procesului de pregătire a ţării noastre pentru
îndeplinirea condiţiilor impuse de UE, au dus la o conduită responsabilă
orientată spre concentrarea eforturilor pentru aplicarea legislaţiei armonizate
la nivel local.
În activitatea de integrare europeană, Primăria oraşului Solca în
conformitate cu prerogativele sale de realizare a intereselor naţionale pe plan
local a elaborat Planul de acţiuni privind dezvoltarea economică şi socială a
oraşului Solca, pe anul 2017.

Primăria oraşului Solca a urmărit ca în Planul de acţiuni întocmit
pentru anul 2017, să se regăsească principiile: legalităţii, imparţialităţii,
obiectivităţii, transparenţei, eficienţei, responsabilităţii, orientării către
cetăţean.
În anul 2017 au fost adoptate de către Consiliul Local un număr de 69
de hotărâri, din care: 54 hotărâri cu caracter normativ şi 15 hotărâri cu
caracter individual, ca urmare a celor 20 şedinţe de Consiliu Local, 12
şedinţe ordinare, 6 şedinţe extraordinare și 2 şedinţe de îndată. Ca urmare a
acestor hotărâri a fost adoptat bugetul, au fost stabilite impozitele şi taxele
locale şi multe alte probleme privind comunitatea locală.
De asemenea au fost emise un număr de 311 Dispoziţii ale primarului,
din care cel mai mare număr referitor la asistenţa socială.
Aprobarea bugetului local pentru anul 2017 s-a realizat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 16 din 31.03.2017, iar în cursul anului a fost rectificat
de mai multe ori, astfel încât la finele anului 2017 prevederile bugetare
anuale la venituri au fost în sumă de 8.377.131 lei şi 8.165.775 realizat, din
care:
- 2.112.735 lei – venituri proprii inclusiv suma de 942.022 lei – cote
şi sume defalcate din impozitul pe venit;
- 4.218.409 lei – sume defalcate din TVA pentru bugetele locale;
- 1.812.071 lei – subvenţii de la alte administraţii;
- 22.560 lei – venituri din vânzarea unor bunuri;
La cheltuieli prevederi bugetare în sumă de 8.662.013 lei şi 8.416.038
lei realizat, din care:
- 3.541.964 lei – cheltuieli la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă”;
- 281.796 lei – transferuri pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice
Solca;
- 2.035.537 lei investiţii (s-a achitat documentaţii şi studii pentru
realizarea următoarelor obiective de investiţii: modernizare sediu Primărie,
amenajare rampe de acces a persoanelor cu dizabilităţi în şapte cladiri,
modernizare Gradiniţa Muguri de Brad Solca, modenizare corp C Pogresul,
rate pentru sistemul de iluminat public, reabilitare reţea de canalizare în
oraşul Solca, reabilitare străzi degradate din asfalt şi modernizare străzi din
balast în oraşul Solca, Modernizare drumuri de interes local, Amenajare pod
în oraşul Solca etc);
- 6.257 lei împăduriri;
- 2.108.597 lei salarii;
- 699.214 lei cheltuieli materiale (iluminat public, transport gunoi
menajer, salubrizarea oraşului, modernizarea şi dotarea sediului primăriei,
CEP, Bibliotecă, repararea şi întreţinere drumuri şi poduri etc.);
- 188.441 lei - indemnizaţii persoane cu handicap şi ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu lemne;
Structura bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modul de
utilizare a acestuia vor fi expuse pe larg în Raportul Biroului buget

contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale la Contul de încheiere a
exerciţiului bugetar pe anul 2017.
Colectarea creanţelor fiscale este activitatea prin intermediul căreia se
realizează încasarea veniturilor bugetare. În situaţia în care contribuabilul nu
procedează la plata voluntară a obligaţiilor fiscale, organul fiscal este în
drept să procedeze la declanşarea procedurii de executare silită.
În anul 2017, pentru recuperarea creanţelor bugetare datorate
bugetului local consolidat, s-au aplicat măsuri de executare silită, după cum
urmează:
- S-au emis şi comunicat contribuabililor 49 de somaţii şi titluri
executorii pentru recuperarea debitelor în cuantum total de 53 791 lei.
- S-au înfiinţat 14 popriri la terţi pentru recuperarea creanţelor fiscale,
în sumă de 20 805 lei.
În perioada analizată, urmare a aplicării modalităţilor de executare
silită, s-a încasat la bugetul local suma totală de 14360 lei.
În vederea creşterii veniturilor proprii, Primăria oraşului Solca, a
identificat suprafeţe de teren, proprietate privată a oraşului Solca, şi a
încheiat contracte de închiriere, iar, Consiliul local al oraşului Solca a
aprobat scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a unui imobil, fiind iniţiată
şi finalizată o procedură de licitaţie publică pentru vânzarea acestuia,
urmare căreia a rezultat o valoare de 22 560 lei.
De asemenea s-au mai organizat licitaţii şi pentru vânzarea masei
lemnoase pe picior, urmare cărora a rezultat o valoare de 172039 lei.
Eficientizarea utilizării banului public este asigurată prin transparenţa
decizională şi respectarea procedurii privind achiziţiile publice.
Transparenţa în procedurile de achiziţii publice este asigurată prin
înscrierea pe SEAP, asigurându-se astfel publicitatea şi transparenţa
procedurilor urmate şi atribuirea contractelor.
S-a asigurat transparenţa totală a cheltuielilor publice, respectând
prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public.
Referitor la activităţile cu specific juridic, în anul 2017, au fost pe
rolul instanţelor un număr de 37 de dosare în care am avut calitate
procesuală activă sau pasivă, în instanţe civile şi comerciale, de contencios
administrativ şi fiscal, având ca obiect, plângeri la Legea nr. 18/1991, acţiuni
în constatare, uzucapiune, Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,
contestaţii în anulare, revizuire, contestaţii la executare, fiind înregistraţi pe
tabloul creditorilor, pentru recuperarea unor debite, înscrierea în arhiva
electronică de garanţii reale mobiliare, făcând, de asemenea, corespondenţă
cu executorii judecătoreşti, administratori judiciari, lichidatori, urmărirea
executării mandatelor de executare, sancţiuni contravenţionale cu obligarea
la prestarea unor activităţi cu muncă în folosul comunităţii, parchet,
Serviciul de Probaţiune Suceava.

S-a continuat procedura insolvenţei în anul 2017 pentru un număr de 2
debitori.
De asemenea, s-a acordat şi sprijin în soluţionarea diverselor
corespondenţe repartizate altor compartimente din cadrul Primăriei, la
redactarea şi întocmirea proiectelor de hotărâri.
Au fost organizate licitaţii publice pentru scoaterea la vânzare a masei
lemnoase și a unui imobil, urmare căreia a fost vândut un lot de teren,
desfăşurând, astfel, activităţi de intabulare, întocmirea documentaţiilor
pentru licitaţii, autentificare a contractelor de vânzare cumpărare, atât a
celor încheiate în anul 2017, cât şi din anii precedenţi, declaraţii notariale
ş.a.
Referindu-ne la activitatea economică a oraşului Solca, pentru
asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea
agriculturii, a IMM-urilor, buna utilizare a resurselor locale, crearea a noi
locuri de muncă, satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, autorităţile
administrative sunt obligate să întocmească şi să ţină la zi Registrul agricol,
atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, pentru evidenţierea
terenurilor după numărul topografic şi al Cărţii Funciare pe intravilanul şi
extravilanul localităţii, fiind document oficial de evidenţă primară – unitară
şi importantă sursă de date.
Registrul agricol se completează pentru cele patru tipuri astfel:
- Registrul agricol pentru tipul 1 cuprinde un număr de 967 gospodării
ale populaţiei cu domiciliul în oraşul Solca.
- Registrul agricol pentru tipul 2 cuprinde un număr de 386 persoane
fizice cu domiciliul în alte localităţi şi care deţin terenuri, animale precum şi
construcţii pe raza oraşului Solca.
- Registrul agricol pentru tipul 3 cuprinde un număr de 21 unităţi cu
personalitate juridică cu sediul în oraşul Solca (societăţi comerciale, unităţi
de învăţământ, sănătate, culte) care de asemenea deţin terenuri agricole,
precum şi animale din specia bovine, porcine, ovine şi cabaline.
- Registrul agricol pentru tipul 4 cuprinde un număr de 20 unităţi cu
personalitate juridică cu sediul în altă localitate şi care deţin terenuri,
animale sau construcţii pe raza localităţii.
În ceea ce priveşte efectuarea modificărilor şi înscrierea în Registrul
agricol au fost înregistrate în cursul anului 2017 un număr de 198 de cereri
din partea cetăţenilor, de asemenea au fost eliberate un număr de 1010
adeverinţe de stare materială, urmare cererilor primite din partea cetăţenilor
pentru diferite scopuri (întocmirea cărţilor de identitate, obţinerea unor
subvenţii de la APIA, obţinere dovadă spaţiu pentru abonamente telefoane
mobile, internet, completarea dosarului pentru încălzirea locuinţei,
completarea dosarului pentru ajutor social, etc.
Conform Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, au fost eliberate în anul
2017, 14 atestate de producător agricol şi 14 carnete comecializare.

Producţia agricolă constituie o preocupare însemnată a locuitorilor din
oraşul Solca, produsele vegetale şi cele rezultate din activitatea de creştere a
animalelor fiind utilizate şi valorificate cu prioritate pe plan local.
În anul 2017 au fost înregistrate următoarele situaţii:

Culturi agricole:
 Cereale pentru boabe - 154 ha, din care: grâu comun de
toamnă - 32 ha, secară de toamnă - 19 ha, orzoaică de
primăvară – 3 ha, ovăz de primăvară – 44 ha, porumb – 56
ha;
 Leguminoase pentru boabe – 2 ha;
 Cartofi de toamnă – 71 ha;
 Legume – 19 ha;
 Plante nutreţ – 418 ha;
Animale:
 Bovine
280 capete;
 Ovine
420 capete;
 Porcine
340 capete;
 Cabaline
113 capete;
 Păsări
2191 capete;
 Iepuri
104 capete;
 Caprine
220 capete;
 Familii albine
1246 familii.
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea
nr.453/2001 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru
realizarea locuinţelor pe parcursul anului 2017 s-au eliberat un număr de 72
certificate de urbanism şi 26 autorizaţii de construire.
Cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr.15/2003, modificată prin
Legea nr.175/2004, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală, aprobată prin HG nr.896/2003, în decursul
anului 2017 nu au fost depuse cereri.
Autorităţile administrative au obligaţia de a informa şi de a îndruma
agenţii economici, IMM-urile, persoanele fizice de pe raza localităţii pentru
a fi pregătiţi în ceea ce priveşte costurile şi riscurile integrării în U.E.
Pentru aceasta s-a creat registrul fermelor, la care cetăţenii trebuie să
declare terenul, în vederea obţinerii viitoarelor subvenţii în ceea ce priveşte
culturile agricole.
Toate acestea sunt necesare întrucât integrarea în U.E. nu se traduce
doar prin avantaje, ci şi prin eforturi la care România este supusă şi pe care
trebuie să le depăşească. Integrarea în U.E. nu este o decizie politică ci este o
decizie a întregii naţiuni care trebuie să fie solidară.
Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) este organizat şi
funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul


aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca, având regim de
compartiment.
SPAS funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare,
având rolul de a identifica şi de a soluţiona probleme sociale ale comunităţii
din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap precum
şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.
Obiectul SPAS îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter
primar şi servicii sociale specializate menite să asigure prevenirea, limitarea
sau înlăturarea efectelor temporare şi permanente ale situaţiilor de risc din
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap precum şi a
oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau
excluderea socială.
În cadrul sistemului de protecţie socială, Primăria oraşului Solca, a
urmărit: reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale, îmbunătăţirea
standardului de viaţă pentru persoanele vârstnice, prevenirea şi combaterea
violenţei în familie.
Venitul minim garantat, ca formă de asistenţă socială ce se acordă
segmentelor sociale, aflate în situaţii de risc, urmăreşte de o parte să fie un
sprijin real pentru cei aflaţi în nevoie, iar pe de altă parte, persoanele active
beneficiare ale acestei prestaţii sociale să îşi aducă contribuţia la viaţa socialeconomică a comunităţii.
În baza OG nr.105/2003, privind alocaţia familială complementară şi
alocaţia de susţinerea familiei monoparentale am avut înregistrate un număr
de 40 dosare, din care: 37 alocaţii complementare şi 3 alocaţii de susţinere a
familiei monoparentale.
La Legea 448/2006 privind protecţia specială a persoanelor cu
handicap, am avut înregistrate un număr de 18 dosare pentru asistenţii
personali şi 9 bolnavi cu indemnizaţie şi 29 de persoane cu handicap care îşi
primesc indemnizaţia de însoţitor de la Asociaţia Nevăzătorilor Suceava prin
mandat poştal împreună cu pensia de nevăzători.
De asemenea au fost înregistrate 28 de persoane cu handicap gradul I
şi 47 de persoane cu gradul II de invaliditate, cărora li s-au asigurat
pregătirea dosarelor pentru revizuirea periodică, obţinerea gratuită a
rovinetei, bilete gratuite pentru transport, reduceri şi scutiri de impozit, etc.
În ceea ce priveşte punerea în aplicare a Legii nr.416/2001, privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare privind
încadrarea nivelului lunar al venitului minim garantat, ajutorul social lunar
care se acordă soţiilor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al
alocaţiilor pentru copii nou născuţi putem enumera mai jos numărul de
dosare şi cazuri precum şi sumele aferente anului 2017:
- ajutorul social şi subvenţiile pentru încălzirea locuinţei pentru
beneficiarii de ajutor social din anul 2017 am avut înregistrat în medie
lunară un număr de 37 dosare;

- alocaţii de stat pentru copii nou născuţi am avut 26 de cereri şi 17
cereri pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului şi
stimulent de inserţie;
- în conformitate cu OUG nr. 5/2003 la încălzirea locuinţei pentru
perioada sezonului rece, respectiv lunile noiembrie, decembrie 2017,
ianuarie, februarie şi martie 2018 s-a primit 15 286 lei subvenţie,
pentru 73 cereri.

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi stare
civilă este subordonat secretarului oraşului Solca şi funcţionează
cu un număr de 2 salariaţi.
Activităţi desfăşurate pe linie de stare civilă:
Total acte de stare civilă întocmite: 46, din care:
- acte de naştere: 5 transcrieri
- acte de căsătorie: 26
- acte de deces: 15
Total certificate de stare civilă eliberate: 143, din care :
- certificate de naştere: 42
- certificate de căsătorie: 49
- certificate de deces: 52
- Livrete de familie eliberate: 24
- Sentinţe de divorţ operate pe actele de stare civilă: 3
- Certificate de divorţ: 0
- Dosare de schimbare pe cale administrativă a numelui: 0
- Autorizare la căsătorie - dispensă de vârstă: 0
- Menţiuni privind schimbarea statutului civil al persoanei: 77
- Activităţi desfăşurate pe linie de evidenţă a persoanelor :
1. s-au eliberat un număr de 31 cărţi de identitate provizorii.
2. s-au eliberat un număr de 2799 cărţi de identitate, după cum
urmează:
- între 14-18 ani - 297;
- peste 18 ani - 4;
- la expirarea valabilităţii - 1164;
- la schimbarea numelui - 207;
- la schimbarea domiciliului - 505;
- în urma pierderii - 219;
- în urma deteriorării - 222;
- prin procură specială - 41;
- alte cazuri - 68;
3. au fost aplicate un număr de 101 vize de reşedinţă.
Prin dispoziţie a primarului oraşului Solca s-a înfiinţat Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Primarul, viceprimarul, secretarul şi responsabilul pe probleme de
situaţii de urgenţă din cadrul Primăriei au participat la instruirile organizate
de către ISU.

S-au întocmit planuri pentru situaţii de urgenţă ce cuprind acţiuni care
trebuie întreprinse, pentru a gestiona eficient eventualele situaţii de
urgenţă.
Folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de
calitate a serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerinţelor cetăţenilor şi
câştigarea încrederii acestora.
Toate activităţile din cadrul instituţiei sunt prestate într-un mod
profesionist şi eficient.
Motivarea răspunsurilor în temeiul dispoziţiilor legale, prin
actualizarea legislaţiei şi a cunoştinţelor, este în atenţia şi preocuparea
permanentă a tuturor funcţionarilor din cadrul Primăriei oraşului Solca.
Actele normative şi informaţiile utile sunt afişate la avizierul
Primăriei şi pe site-ul Primăriei www.solca.ro.
Pentru promovarea oraşului s-a creat o pagina de facebook a Primăriei
oraşului Solca şi s-au organizat evenimentele culturale 14 - 16 octombrie
"Serbările Toamnei"; 1 Decembrie - Ziua Naţională a României; 27
decembrie - Crăciun la Solca.
De asemenea, principala prioritate a fost de a asigura continuitatea
proiectelor de infrastructură începute și de a obține finanțare pentru
începerea unor proiecte noi.
Referitor la Proiectul "REABILITARE REŢELE DE
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE, ÎN ORAŞUL SOLCA,
JUDEŢUL SUCEAVA", prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală,
din valoarea totală a proiectului de 4 907 637,50 lei, din care contribuţia din
bugetul local 169148,05 lei şi de la bugetul de stat 4 738 489,45 lei, inclusiv
TVA, s-a primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice o finanţare de 1 287 778, 38 lei, pentru lucrările executate, rămânând
un rest de finanţare pentru continuarea lucrărilor, în sumă de 3 520 938,07
lei, din care contribuţia din bugetul local de 70 227 lei şi de la bugetul de stat
3 450 711,07 lei, inclusiv TVA.
Proiectul "MODERNIZAREA LICEULUI TEHNOLOGIC
"TOMŞA VODĂ" SOLCA, CORP C (PROGRESUL)", în vederea
obţinerii autorizaţiei de funcţionare, finanţat de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală a fost implementat. Valoarea totală a acestuia este de 566 581 lei,
din care contribuţia din bugetul local de 30 474 lei şi de la bugetul de stat
536 107 lei, inclusiv TVA.
În data de 21 martie 2018, urmare adresei de finalizare a lucrărilor din
partea constructorului s-a întrunit comisia numită prin Dispoziţia primarului
nr. 97/16.03.2018, pentru recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul mai
sus-menţionat, însă, reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii şi
al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au propus respingerea
recepţiei, motivat de faptul că, la verificarea în teren, s-a constatat că se

impune înlocuirea şarpantei şi executarea de lucrări suplimentare în vederea
obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.
Şarpanta este în stare tehnică nesatisfăcătoare, toate elementele
componente fiind deteriorate şi compromite toată investiţia realizată.
Având în vedere faptul că Primăria nu are posibilitatea acordării unei
sume din bugetul local al oraşului Solca s-a solicitat sprijin Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Ministerului Administraţiei Publice Locale şi
Fondurilor Europene în vederea asigurării fondurilor necesare pentru
lucrarile ce se impun a fi efectuate atât pentru o şarpantă nouă, cât şi pentru
lucrările suplimentare faţă de proiectul iniţial, în vederea obţinerii
autorizaţiei de securitate la incendiu.
În ceea ce priveşte "REABILITAREA, MODERNIZAREA,
DOTAREA ŞI EXTINDEREA AŞEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN
ORAŞUL SOLCA", prin Programul Naţional de Construcţii de Interes
Public sau Social, finanţator Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii, se impune
reavizarea documentaţiei SF, urmare modificărilor ce se vor efectua, cu
normativele ISU în vigoare, respectiv a categoriilor de lucrări ce nu au fost
incluse la prima avizare.
Ca şi proiecte noi, s-a elaborat şi înaintat Ministerului Turismului
documentaţia pentru atestarea oraşului Solca ca staţiune turistică de interes
local, fapt concretizat prin adoptarea în data de 15 martie a.c a Hotărârii de
Guvern nr. 107, în acest sens.
Prin declararea localităţii "STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES
LOCAL", oraşul Solca va avea un impact pozitiv, determinat de creşterea
circulaţiei turistice şi totodată a cifrei de afaceri a investitorilor din turism.
Astfel, investitorii din domeniul turismului vor putea accesa finanţări
structurale europene pentru construirea de structuri de primire turistice, iar
prin realizarea acestor proiecte, localitatea se va dezvolta din punct de
vedere turistic, ceea ce va determina o creştere a numărului turiştilor de pe
piaţa internă şi externă.
În cadrul Programulului Operaţional Regional 2014-2020,
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice s-au depus cereri
de finanţare pentru Proiectele: "MODERNIZARE GRĂDINIŢA
"MUGURI DE BRAD" SOLCA, PENTRU CREŞTEREA
EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL
SUCEAVA" şi "MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE, PENTRU
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA,
JUDEŢUL SUCEAVA". Urmare evaluării administrative, de eligibilitate,
tehnice şi financiare, cererile de finanţare au fost aprobate, urmând etapa
precontractuală, după care semnarea contractelor de finanţare.
Valoarea totală a proiectului "MODERNIZARE GRĂDINIŢA
"MUGURI DE BRAD" SOLCA, PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI

ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA" este în
sumă de 1.150.569,15 lei (inclusiv TVA), din care suma de 292.241,25 lei,
contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale acestuia, şi suma de 17.516,90 lei, contribuția de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, conform ghidului solicitantului.
Valoarea totală a Proiectului "MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE,
PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL
SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", este în sumă de 1.363.398,23 lei (inclusiv
TVA), din care suma de 294.515,29 lei contribuția proprie în proiect,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale acestuia, şi suma
de 21.813,94 lei, contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,
conform ghidului solicitantului.
Conform Ghidului solicitantului pentru Măsura - M 9/ 6B (DI SDL
1A) - "Îmbunătăţirea infrastructurii de bază în spaţiul rural" s-a depus la
sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Suceviţa Putna, cerere de
finanţare pentru Proiectul "ACHIZIŢIE MAŞINĂ DE MĂTURAT
STRADALĂ PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII
RUTIERE ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA".
Valoarea totală a obiectivului de investiţie este de 107654.19 euro fără
TVA, 500828.80 lei fără TVA la cursul 1 EURO = 4,6522.
Obligaţia noastră este doar de a asigura veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de
la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.
Urmare evaluării administrative şi de eligibilitate cererea de finanţare
a fost aprobată, urmând evaluarea tehnică şi financiară, după care semnarea
contractului de finanţare.
La Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în
cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Locală, s-au mai depus
următoarele proiecte:
- "Modernizare drumuri de interes local în oraşul Solca, judeţul Suceava" 5,8 km. Valoarea totală a proiectului este de 7 039 517,00 lei, din care
contribuţia din bugetul local de 322 325 lei, inclusiv TVA;
- "Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul Suceava". Valoarea totală a
proiectului este de 2644 975,00 lei, din care contribuţia din bugetul local de
153 005 lei, inclusiv TVA;
- "Reabilitare străzi degradate din asfalt şi modernizare străzi din balast, în
oraşul Solca, judeţul Suceava" - 7 km. Valoarea totală a proiectului este de 7
196 104,00 lei, din care contribuţia din bugetul local de 279 589,93 lei,
inclusiv TVA.
Pentru proiectul "AMENAJARE POD ÎN ORAŞUL SOLCA,
JUDEŢUL SUCEAVA" s-a semnat contractul de finanţare.
Prin Ordinul nr. 1261/21.09.2017 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de cadastru şi Publicitate Imobiliară s-a aprobat începerea
lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan,

pentru un număr de două sectoare, cu o suprafaţă de 183 ha - 800
imobile.
Măsurătorile au fost efectuate în proporţie de 80%. Suntem în faza de
colectare a documentelor de la proprietari.
Deşi contractul este pe o perioadă de doi ani pentru finalizarea
lucrărilor, sperăm ca finalizarea acestora să fie până la sfârşitul anului 2018.
Pentru anul 2018 agenda cu proiectele pe care dorim să le realizăm
este foarte bogată. Unele realizabile doar prin efort propriu, altele cu sprijin
financiar extern.
În anul 2018 vom continua activităţile aflate deja în derulare:
susţinerea iniţiativelor culturale, reamenajarea spaţiilor verzi, promovarea
localităţii, organizarea de manifestări culturale, mai ales că, anul acesta,
Solca aniversează 600 de ani de la atestarea localităţii (prima atestare
documentară a localităţii Solca datează din 15 ianuarie 1418, dintr-un
document al domnitorului Alexandru cel Bun emis la Baia).
Vom relua acţiunea de amenajare a locurilor de joacă pentru copii, de
reabilitare şi modernizare a străzilor şi vom încuraja investiţiile în oraşul
nostru.
Toate aceste proiecte le consider prioritare. Sunt proiecte mari,
necesare dezvoltării localităţii.
Sunt conştient că unele dintre ele, mă refer la cele de infrastructură
(drumuri, trotuare, apă, canal) vor pricinui inevitabil inconveniente, dar
trebuie avut în vedere faptul că rezultatul lucrărilor va fi în beneficiul
oraşului, iar investiţiile vor fi semnificative din punct de vedere financiar.
Pentru a duce la bun sfârşit ceea ce ne-am propus să realizăm, avem
nevoie de răbdare şi realism din partea cetăţenilor oraşului Solca, de o
gândire obiectivă asupra marilor probleme cu care se confruntă comunitatea
şi de participarea locuitorilor în procesul administrativ de luare a deciziilor.
Intenţiile noastre nu se opresc aici, toate acestea vor fi posibile numai
cu ajutorul dumneavoastră, a celor care se implică în mod continuu la
ridicarea standardului de viaţă a cetăţenilor oraşului Solca.
Raportul ar putea fi un material mai vast având în vedere multitudinea
şi varietatea problemelor cu care ne-am confruntat, dar fiindcă activitatea
este consemnată în evidenţele Primăriei şi vor rămâne în arhivă scrise, iar
faptele şi lucrările în teren, nu-mi rămâne decât să vă mulţumesc pentru
colaborare şi încredere.
Vă mulţumesc!
PRIMAR,
Cornel Trifan ŢEHANIUC

