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         ROMÂNIA            Anexa Nr. 1 la Hotărârea 

 JUDEŢULVASLUI          Nr. ___ din ___. ___.2017 

COMUNA HOCENI 

        =PRIMAR= 
 

 

 

RAPORT 

PRIVIND STAREA ECONOMICĂ - SOCIALĂ  A COMUNEI HOCENI PENTRU 

ANUL 2016 
 

 Domnilor consilieri, stimaţi invitați, 

 

              Ati fost convocati astazi in prima sedinta de Consiliu local al comunei Hoceni 

pentru anul 2017. 

              Ne aflam la inceput de an si daca vreti la inceputul unui nou mandat, atat pentru 

mine ca primar, cat si pentru dumneavoastra ca si consilieri. 

              Avand in vedere prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 care  

determină primarul comunei să prezinte anual Consiliului local un raport privind situaţia 

socio -economică a comunei pentru anul precedent si faptul ca asa este normal la inceputul 

anului sa fie analizata activitatea anului precedent, ocazie cu care sunt trecute in revista toate 

activitatile publice, social – economice din comuna Hoceni. 

              Pentru anul 2015 starea socio – economica a comunei prezentata in anul 2016 a fost 

calificata de mine, ca primar, cel care este in masura si cunoaste cel mai bine aceste aspecte 

ca fiind buna, dar acest aspect a fost aratat la sfarsitul materialului ca si concluzie. 

              Astazi exprim acelasi calificativ situatia economica a locuitorilor din cele sase sate 

ale comunei, o apreciez ca fiind buna, inca de la inceputul acestui material. 

              Mai intai voi enumera cateva motive de ordin general care stau la baza acestui 

calificativ, aratand ca in cele sase localitati ale comunei traiesc 2894 locuitori si au la 

dispozitie drumuri bune, asfaltate si impietruite, alimentari cu apa in trei localitati, iluminatul 

public este bun, exista semnal la retelele telefonice, o retea dezvoltata de internet si 

televiziune. 

              Cele cinci scoli si gradinite sunt constructii relativ noi si bine dotate, in comuna 

Hoceni functioneaza in conditii bune si satisfac nevoile oamenilor o gama restrinsa de 

activitati, dar care asigura strictul necesar, dupa cum urmeaza:  

 13 societati agricole 

 6 biserici 

 o agentie C.E.C 

 un ghiseu postal 

 un cabinet medical individual uman 

 un cabinet individual veterinar 

 21 unitati comerciale 

 4 ocoale silvice 

 3 mori de porumb 

 o farmacie 

 un post de politie  

 si o unitate militara. 

              Toate acestea sunt la dispozitia locuitorilor in interesul lor si contribuie substantial 

la situatia socio – economica a comunei. 
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              Elementul principal din care se desprinde situatia socio – economica a comunei este 

cel care reprezinta ocupatia de baza a acestuia si anume,”agricultura”, aici dupa cum 

spuneam  ca la nivelul comunei Hoceni isi desfasoara activitatea 13 societati si asociatii cu 

profil agricol care lucreaza in diferite forme terenurile lor si a cetatenilor din comuna Hoceni 

care este in suprafata totala de 9360 ha teren, 4603 ha teren arabil din care 3304 ha sunt 

lucrate de cele 13 societati si asociatii, restul terenurilor fiind lucrate in particular s-au de alti 

intreprinzatori cu o insemnatate mai mica. 

              Suprafetele mari de terenuri agricole si preocuparile noastre de baza, “agricultura” 

cu ramurile ei de crestere a animalelor sunt motive justificate sa predomine efectele ce duc la 

starea social economica a locuitorilor din aceasta comuna.Analizand an de an acest aspect 

pentru anul 2016 putem constata cu usurinta ca a fost un an agricol dificil care a afectat 

productiile agricole ducand la productii mai mici, dar nu in asa fel incat acestea sa fie 

compromise. 

              Persoanele fizice si cele juridice care au aplicat tehnologii bune si la timp, au obtinut 

productii pe masura, chiar daca seceta a fost prezenta cum de fapt este prezenta de multi ani 

in urma, in momente diferite ale anilor trecuti. 

              Preturile produselor agricole au fost asemanatoare cu cele din anul 2015, subventiile 

din agricultura si cele pentru motorina au fost repartizate cu intarziere catre fermieri ceea ce a 

dus la blocaje si intarzieri in activitatile agricole, cu toate acestea drepturile din arenda 

primite de locuitori au fost pana la 700 kg/ha, pretul unui kilogram de grau ajungand pana la 

0.65 bani/kg, rezultand un pret de 450 lei/ha, pret platit de arendator catre proprietarii de 

teren, cam acestea sunt analizele conditiilor si veniturilor din cultivarea terenurilor arabile. 

              Daca ne referim la celelalte ramuri ale agriculturii care sunt traditionale, cresterea 

animalelor si apicultura, ce contribuie la starea socio – economica a comunei aratand ca si 

acestea au suferit sau au fost afectate de seceta in anul 2016, atat la furaje, cat si la adapare, 

cu toate ca pasunele comunei sunt bine organizate cu alimentari de apa, au fost fertilizate cu 

ingrasaminte chimice de catre Asociatia Crescatorilor de animale”ZOO – Hoceni”, care prin 

concesionarea pasunelor de la comuna Hoceni organizeaza detinatorii de animale in 

activitatea de pasunat asigurand prin subventiile obtinute o calitate buna a pasunelor, 

curatirea lor de spini si arbusti, alte gunoaie si construirea de alimentari cu apa. 

              Si aici, ca si la cultivarea terenului se poate observa ca daca ne implicam in 

tehnologie, dotari si intretinere putem obtine productii chiar si in conditii dificile 

              Asa dupa cum am mai spus, cunoasteti si dumneavoastra cei mai multi locuitori ai 

comunei lucreaza in agricultura la diferite societati, asociatii, angajati cu ziua sau prin 

ajutoare, acesteia si ceilalti care fac agricultura pe proprietatile lor pentru consumul propriu 

si gospodaresc, faptul ca atat fermierii mari, cat si cei individuali au interes mai mare pentru 

a lucra terenuri agricole, au dotari mai bune, se implica in promovarea de proiecte cu profil 

agricol, sunt motive suficiente sa ramanem cu convingerea ca agricultura a fost si va ramane 

o prioritate pentru noi toti si va ramane elementul de baza in stabilirea starii social economice 

a locuitorilor din comuna Hoceni.La sfarsitul anului 2016 din registrul agricol reiese ca la 

nivelul comunei Hoceni exista un numar de animale si anume: 664 bovine, 1100 porci, 4196 

ovine, 1205 caprine, 283 cabaline, 2000 pasari si 723 familii de albine.  

              Daca am facut o prezentare scurta a activitatilor private din agricultura si am aratat 

insemnatatea acestora, arat incontinuare importanta si implicarea publica a autoritatilor locale 

in starea social – economica a comunei Hoceni. 

              Incep prin a arata ca autoritatile publice din comuna Hoceni, respectiv Consiliul 

local si institutia primarului sunt cele care prin atributiile care le au, prevazute de lege sunt la 

dispozitia locuitorilor si persoanelor juridice si a unitatilor publice si se ocupa de 

implementarea legilor si a hotararilor Consiliului local in interesul public, vegheaza la 

respectarea legilor. 
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              Prin urmare, autoritatile locale pe langa aceste aspect au obligatia de a contribui la 

dezvoltarea comunitatii prin realizarea de obiective si servicii care sa duca la imbunatatirea 

conditiilor de viata ale institutiilor si locuitorilor din comuna Hoceni. 

              Dar sa luam lucrurile de la inceput, aratand ca in anul 2016 in data de 5 iunie s-au 

desfasurat alegerile locale, proces democratic in urma caruia prin votul exprimat de locuitorii 

comunei au rezultat Consiliul local si primarul pentru mandatul 2016 – 2020, aratand ca 

ponderea politica a Consiliului local este de 10 consilieri P.S.D. si 1 P.M.P., iar primarul a 

fost ales cu o majoritate de 87.8%, tot din formatiunea politica P.S.D..Odata alese cele doua 

institutii au intrat in atributiile ce le revin si au reluat din mers activitatile administrative ale 

comunei avand avantajul ca o buna parte din consilieri  si primarul au experienta, ceea ce 

este in avantajul tuturor. 

              Nou ales in acest mandat a fost viceprimarul comunei, domnul Tivda Catalin din 

partea P.S.D., care a preluat cu usurinta aceasta functie pentru faptul ca anterior a lucrat in 

aparatul de specialitate al primarului in functia de administrator. 

              Asa ca, dupa aceasta scurta prezentare si pentru faptul ca primarul, cel care 

reprezinta executivul si cu experienta din mandatele anterioare, sunt motive justificate sa 

analizam starea social – economica a anului 2016 in intregime si nu de la preluarea noului 

mandat. 

              Si daca sunteti consilieri sau simpli cetateni puteti observa cu usurinta rezultatele 

administratiei publice din ultimii ani care au dus la o dezvoltare rapida si buna a comunei, 

aspecte cunoscute, resimtite de locuitori si de multi altii, acestea fiind confirmate de starea, 

de imaginea buna a comunei Hoceni si de cateva lucruri generale aratate mai sus.  

              In continuare voi prezenta activitatile si implicarea celor doua institutii pe intreg 

anul 2016 si incep cu Consiliul local, acesta fiind organul deliberativ care prin atributiile 

sale, a contribuit maxim si eficient la toate actiunile executivului ce privesc bunul mers 

administrativ ale activitatilor ce tin din comuna, iar prin hotaririle ce le-a luat, a aprobat 

bugetul local, impozitele si taxele locale si multe alte hotarari ce tin de promovarea, 

implementarea de proiecte, toate avand un cadru legal bine conturat, asigurat de implicarea, 

responsabilitatea secretarului comunei care pe langa faptul ca elaboreaza continutul 

Hotararilor Consiliului  local, le asigura prin  semnatura legalitatea, iar munca si experienta 

secretarului este confirmata ca nici o hotarare a Consiliului local nu a fost contestata de 

institutia prefectului ca fiind nelegala si in anul 2016 s-au emis un numar de 52 hotarari a 

Consiliului local, toate la convocarea primarului si au avut ca scop promovarea si sustinerea 

proiectelor propuse de executiv si a dus la o colaborare buna, democratica in interesul 

comunitatii, care prin vot i-a ales si ii reprezinta. 

              Consilierii au avut o prezenta buna, iar dezbaterile pro si contra au vizat problemele 

reale ale comunei analizand de cate ori a fost nevoie si alte subiecte dupa finalizarea 

sedintelor de Consiliu local care au avut ca subiect probleme si nevoi ale cetatenilor.   

              Aşadar, Cosiliul Local şi executivul format din aparatul de specialitate al Primarului 

şi colaboratorii săi, sunt factorii cei mai importanţi care au contribuit la îmbunătăţirea stării 

social-economice, acestea fiind arătate prin realizările anului 2016, care pe baza unui buget 

bine structurat şi datorită atragerii de fonduri, a dus la o serie de realizări importante pentru 

locuitorii comunei, urmărindu-se pe lângă realizarea lucrărilor și obiectivelor de strictă 

necesitate, crearea locurilor de muncă, cel puţin periodic şi schimbarea în bine a înfățișări 

localităţilor componente ale comunei. 

              In continuare va prezint intr-o scurta descriere obiectivele activitatile si serviciile 

realizate in 2016, implementate de catre executivul comunei Hoceni format din institutia 

primarului si aparatul sau de specialitate sustinut de Consiliul local. 

              Acestea fiind realizate prin munca fiecarui salariat al primariei in diferite activitati 

conform sarcinilor de servici, atat in interesul locuitorilor direct, cat si in sustinerea unor 
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activitati, obiective si servicii realizate pe baza sustinerii financiare de la bugetul local, 

finantari guvernamentale si europene, care au urmarit dezvoltarea comunei prin 

imbunatatirea infrastructurii locale printr-o continuare a proiectelor incepute anterior, 

finalizate in anul 2016, altele incepute si continuate in anul 2017 si in anii viitori, 

considerand ca anul 2016 a fost unul de succes in administratia comunei, afirmatie ce se 

bazeaza pe urmatoarele realizari: 

 continuarea lucrarilor de asfaltare a drumului comunal DC 166 Hoceni – Barbosi pana 

la limita cu comuna Vutcani pe o lungime de 3 km, construirea unui kilometru de santuri 

betonate si acostamente a drumului; 

 impietruirea drumurilor din localitatea Siscani, lucrari ce au cuprins toate drumurile 

din localitate, respectiv 2939 metrii; 

 finalizarea lucrarilor de alimentare cu apa a localitatii Deleni, obiectiv dat in 

functiune; 

 finalizarea si sfintirea bisericii din satul Deleni; 

 realizarea proiectului de impadurire a terenurilor degradate finantat prin Administratia 

Fondului de Mediu intr-un procent de 70%. 

              Pe langa aceste mari si importante obiective, executivul sustinut de Consiliul local in 

anul 2016 a avut o munca laborioasa prin promovarea unor noi si mari proiecte care au 

acelasi scop, imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor si arat aici urmatoatele proiecte: 

 Alimentare cu apa potabila in satul Barbosi, comuna Hoceni, jud.Vaslui; canalizare si 

statie de epurare in satul Barbosi, comuna Hoceni, judetul Vaslui; colectare selectiva a 

deseurilor si construirea unei statii de sortare si transfer in comuna Hoceni, judetul Vaslui; 

infiintare centru de asistenta copiii dupa programul scolar tip after school in comuna Hoceni, 

judetul Vaslui;dotarea caminului cultural cu costume populare si instrumente muzicale 

pentru fanfara Hoceni, comuna Hoceni, judetul Vaslui; 

 reparatia si modernizarea scolilor Deleni-Siscani; 

  realizare Plan Urbanistic General al comunei, acestea fiind proiecte pentru care s-au 

semnat contracte de finantare si ne aflam in diferite stadii de achizitionare a lucrarilor, 

inafara de acestea s-au proiectat si s-au inaintat la diferite surse de finantare o serie de 

proiecte pe care dorim sa le realizam pentru a continua tendintele de dezvoltare si de a aduce 

cetatenii din comuna Hoceni la acelasi nivel de trai si aici arat: 

 alimentare cu apa si canalizare pentru satele Siscani si Tomsa; 

 asfaltare strazi in satele Deleni – Hoceni; 

 asfaltare strazi in localitatera Oteleni; 

 construire sediu primarie; 

 baze sportive in satele Hoceni si Barbosi; 

 se cauta surse de finantare pentru realizarea unei cladiri care sa gazduiasca Caminul 

Cultural si Biblioteca din Hoceni; 

 realizarea unei constructii din panouri cu titlul de sala de sport in localitatea Barbosi. 

              Atât obiectivele realizate, cât şi cele în curs de realizare, plus noile iniţiative sunt 

elemente de o importanţă majoră în infrastructura locală, crează o imagine completă a unei 

comunităţi cu tendinţă de dezvoltare, satisfac pe deplin nevoile locuitorilor şi a instituţiilor 

din comuna Hoceni şi sunt realizate cu susţinere financiară considerabila aşa cum a fost 

planificat în Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Hoceni perioada 2014 - 2020. 

              Pe lângă acestea, Executivul s-a preocupat îndeaproape şi de alte activităţi specifice 

administraţiei publice cu finanţări mai reduse şi la fel de importante: 

- reparaţii la iluminatul public în satele componente ale comunei; 

- nivelat drumurile săteşti cu autogrederul; 
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           -   plantat puieţi pe zona drumului comunal DC 166 Hoceni-Barboşi şi a drumului 

judeţean DJ 244 B, pe teritoriul comunei; 

           -  întreţinut prin curăţat pomi, şanţuri şi podeţe; cosit şi măturat în toate satele 

componente, dând o imagine frumoasă comunei; 

           -  administrat şi întreţinut toate bunurile din proprietatea comunei, toate acestea 

necesitând organizare, implicare şi cheltuieli susţinute din bugetul local al comunei Hoceni. 

              Implementarea proiectelor pornind de la elaborarea lor până la realizare şi recepţie 

s-a facut de instituţia Primarului şi aparatul de specialitate – denumit şi executiv. Dacă 

acestea au dat satisfacţtie locuitorilor şi instiţutiilor din comuna Hoceni, înseamnă că 

executivul şi-a făcut treaba pe deplin şi a contribuit în aceeaşi măsură la dezvoltarea social-

economică a comunei. 

              Executivul s-a preocupat să asigure o bună funcţionare pentru toate activităţile şi 

instituţiile din subordinea sa şi a consiliului local, astfel au funcţionat în bune condiţii 

Biblioteca comunală, Căminul Cultural, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. S-a 

asigurat unitaţilor de învatamant suportul financiar şi logistic care, susţinut de o colaborare 

bună între autorităţi şi conducerea şcolii au dus la o activitate administrativ – educatională 

reuşită. 

              Trebuie arătat că tot de datoria executivului sunt şi activităţile de audienţe, 

colaborare cu instituţii şi parteneri, rezolvarea de litigii între cetaţeni ce privesc fondul 

funciar şi alte conflicte, protecţia mediului înconjurator, intervenţii în situaţii de urgenţă şi 

altele. 

              Concluzionez prin a arăta că prin implicaţiile executivului şi prin colaborarea bună 

cu Consiliul Local, s-a urmărit în permanenţă realizarea unor proiecte care să asigure o 

infrastructură modernă localităţilor componente ale comunei, însă proiectele inițiate și 

depuse au depins în permanență de specificul programelor unde s-a deschis sesiuni pentru 

depunerea proiectelor, de eligibilitatea solicitanților, de nevoile comunității noastre, dar nu în 

ultimul rând de găsirea unor parteneri, fără de care nu putem să accesăm fonduri.  

              Aşadar, administratia publică locală, organ reprezentativ al acestei comune, se 

evidenţiază prin munca depusă şi rezultatele obţinute pe parcursul anului 2016, care, aşa cum 

spuneam, a fost un an bun, iar rezultatele mai sus prezentate o confirmă. 

              În continuare voi prezenta analize scurte si concrete a celorlalte activitati care prin 

reprezentantii lor isi desfasoara activitatea in comuna Hoceni, fie in subordinea autoritatilor 

locale si cu finantare din bugetul local, fie celelalte institutii publice si private care prin 

activitatile lor contribuie direct la starea social economica a locuitorilor comunei Hoceni, cu 

toate sunt importante, dar totusi eu le pun intr-o ordine a importantei si voi incepe cu scoala 

Hoceni. 

 

              ACTIVITATEA ȘCOLARĂ, este considerată cea mai mare și importantă 

activitate finanțată din bugetul local. 

              Pe baza unei infrastructuri bune și cu o dotare corespunzătoare în cele cinci unități 

școlare active se desfășoară activitatea educațională unde sunt implicați un număr de 36 

salariați, din care 27 cadre didactice, personal auxiliar – 2 persoane și 7 îngrijitori și un 

număr de 362 de copii școlari și preșcolari. 

              Tot acest sistem de infrastructură, salariați și copii reprezintă cea mai mare activitate 

la nivelul comunei Hoceni din toate punctele de vedere, de aceea se bucură și de o atenție și 

implicare a autorităților locale, în aceeași măsură asigurând permanent condiții optime 

desfășurării actului educațional. 

              Voi prezenta în acest material date privind activitatea administrativ - gospodărească 

desfășurată la școala din Hoceni arătând că din anii anteriori personal am fost preocupat de 

pregătirea condițiilor de învățământ în conformitate cu cerințele naţionale și s-a reușit 
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amenajarea unităților școlare și realizarea unor condiții asemănătoare celor de la oraș, la 

majoritatea dintre ele fiind asigurată încălzire centrală, alimentate cu apă potabilă, dotate cu 

calculatoare conectate la internet, transportul elevilor cu microbuzul școlar, asigurarea 

salarizării cadrelor didactice, a celui auxiliar și îngrijitorilor și buna parte din fonduri pentru 

deplasarea cadrelor didactice navetiste. 

              Toate acestea asigurând un climat normal și condiții bune pentru toți cei implicați în 

acest sistem, activitate finanţată printr-un subuget gestionat de Şcoala Hoceni, în sumă totală 

de 1.631.000 lei, cu care au fost asigurate toate cheltuielile ce ţin de unităţile şcolare pornind 

de la salarizare, cheltuieli administrative, până la realizarea unor investiţii. 

              Acest buget care a asigurat pe lângă buna funcţionare a şcolilor şi unele mici 

investiţii a fost completat de la bugetul comunei cu fonduri care au asigurat plata deplasării 

cadrelor didactice. 

              Se cunoaşte ca si in anul 2017 autoritatile locale au proiecte ambitioase si arat din 

nou ca sunt semnate contractele de finantare pentru modernizarea scolilor cu clasele I- IV din 

Deleni si Siscani. 

              Pentru aceste obiective autorităţile locale au pus la dispoziţie terenul şi au asigurat 

racordarea la utilităţi publice: energie electrică, alimentare cu apă şi energie termică; 

construit împrejmuire. 

              Cu aceste obiective modernizate şi cu celelalte construcţii ce deservesc activităţile 

de învăţământ se cunoaşte că avem o infrastructură şcolară foarte bună, bine gestionată de 

autorităţi care contribuie din plin la desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor şcolare. 

              Infrastructura bună şi implicarea pe măsură a dus la neînregistrarea unor evenimente 

negative majore, şi astfel s-au înregistrat rezultate bune la învăţătură, fapt ce duce la 

concluzia că activitatea şcolară din Hoceni are un calificativ bun, urmând ca directorul şcolii 

să prezinte în faţa Consiliului Local un raport care să cuprindă de la activităţile administrativ 

gospodăreşti până la rezultatele de la învăţătură. 

 

ACTIVITATEA SANITAR – UMANĂ  

 
              În anul 2016 activitatea sanitar umană s-a desfășurat în condiții normale, starea de 

sănătate a locuitorilor înscriși la Cabinetul Medical Individual Dr. Iacob Mariana a fost bine 

gestionată de către medicul de familie și colaboratorii săi, care au dat dovadă de 

profesionalism și preocupare fiind permanent la dispoziția cetățenilor din comuna noastră 

aplicând măsurile medicale optime. 

              Sunt solicitați lunar la elaborarea documentelor pentru completarea dosarelor de 

ajutor social, eliberează permanent, în urma consultărilor rețete medicale, activarea cardurilor 

de sănătate, aplică tratamente locuitorilor din satele componente ale comunei, au o 

colaborare bună cu autoritățile locale, aspecte importante din care reiese că activitatea 

medicală este cuplată permanent la starea social economică a locuitorilor fără de care nu s-ar 

putea trăi într-o comunitate. 

              Se cunoaște că în comuna Hoceni activitățile medicale se desfășoară într-o clădire 

modernă cu dotări și condiții corespunzătoare ceea ce completează cu succes activitatea 

medicală desfășurată de cabinet. 

              În sprijinul locuitorilor pe domeniul sănătății contribuie și farmacia umană din 

comuna Hoceni, care prin activitățile ei specifice înlesnește posibilitatea locuitorilor de a-şi 

procura medicamentele într-un timp scurt și fără a efectua cheltuieli cu deplasările, 

cunoscând faptul că marea majoritate a locuitorilor au o vârstă înaintată și venituri reduse. 

              În aparatul de specialitate a Primarului, cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii îşi 

desfăşoară activitatea un asistent medical comunitar şi un mediator sanitar care au ca atribuţii 

monitorizarea stării de sănătate în comunităţile noastre şi medierea în familiile cu probleme 



Pagina 7 din 13 

sociale. Cei doi salariaţi au vizitat în anul 2016 toate gospodăriile din comuna Hoceni şi au 

făcut o evidenţă a stării de sănătate şi a problemelor sociale pe vârste, au monitorizat starea 

de sănătate şi igiena în unităţile şcolare, au vizitat lunar persoanele asistate medical şi au 

intervenit în familii cu probleme sociale, în special la cele cu mulţi copii, s-a acordat 

asistenţă medicală şi tratament la domiciliu, toate acestea pe baza unei colaborari cu 

Cabinetul Medical Individual Dr.  Iacob Mariana. 

              Nu cunosc să fie înregistrate reclamații ale locuitorilor la adresa echipei medicale 

din comuna noastră, ceea ce denotă că nu au fost evenimente deosebite, nu s-au înregistrat 

cazuri de epidemii, astfel că pot constata cu ușurință și aprecia activitatea cabinetului 

medical, farmaciei, asistentului medical comunitar, mediatorului sanitar şi asistentului social, 

prin colaborarea lor în acelaşi scop – asistenţă medicală umană ca fiind bună, felicitând 

personalul implicat. 

 

ACTIVITATEA SANITAR – VETERINARĂ  
 

              Activitatea sanitar veterinară este asigurată de catre Cabinetul Medical Individual 

Veterinar Dr. Orzan Valerică şi un asistent veterinar, activitate ce a arătat o bună colaborare 

cu autorităţile locale şi cu locuitorii, răspunzând prompt şi cu profesionalism la toate 

solicitările. 

              Acest aspect este comfirmat de faptul că majoritatea locuitorilor comunei se ocupă 

de creşterea animalelor, fie pentru consumul propriu, fie pentru comercializare şi nu s-au 

înregistrat focare de boli sau perioade de carantină, aceasta datorită faptului că au fost 

efectuate toate tratamentele şi vaccinările la timp. 

              Este un lucru bun că activitatea sanitar veterinară se desfăşoară în bune condiţii dând 

siguranţa locuitorilor la consumul produselor animaliere şi la dezvoltarea activităţilor de 

creştere a animalelor. 

              Pe lângă activităţile sanitar veterinare, cabinetul medical veterinar mai desfăşoară 

activităţi de monitorizare şi completare a dosarelor prin care se acordă subvenţii crescătorilor 

de animale, arătând că prin evidenţele care le au duc o muncă în folosul locuitorilor în 

conformitate cu prevederile legale si pun la dispozitia locuitorilor medicamente prin farmacia 

ce o detin. 

              Pentru faptul că asistenţa medical – veterinară  pe raza comunei Hoceni este făcută 

la timp, profesional, există o bună colaborare cu autorităţile locale care sunt mulţumite, că 

lucrările de construire la dispensarul medical veterinar au continuat în anul 2016 şi s-au 

finalizat cu amenajarea unui cabinet medical veterinar modern şi dotat. Sperăm ca în anul 

2017 vor fi finalizate lucrările la întreaga clădire urmând să beneficiem de o infrastructură şi 

asistenţă sanitar veterinară completă. 

              Din aceste motive îmi permit să o calific ca fiind bună  activitatea cabinetului 

medical veterinar Dr. Orzan Valerică din comuna Hoceni şi nutresc speranţa de a avea 

posibilitatea să o calific ca fiind  foarte bună. 

 

ASISTENTA SOCIALA 
 

              Un salariat conduce această activitate scriptică şi gestionează un număr de 151 

dosare de ajutor social, cu un număr de 418 persoane beneficiare; fiind cheltuite următoarele 

sume; pentru ajutorul social – 465.410 lei, iar din bugetul local le- au fost alocat şi plătit 

suma de 44.602 lei, reprezentând ajutorul de încalzire , in total sume cheltuite  - 510.012 lei.  

              Cu aceste sume importante de bani, care intră în comuna Hoceni şi contribuie 

substanţial la susţinerea condiţiilor de viaţă a familiilor beneficiare, aceşti beneficiari au făcut 
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numeroase lucrări de curăţenie şi gospodărire a comunei sub directa îndrumare şi 

supraveghere a executivului în special a viceprimarului, cum ar fi: 

 Curaţat localităţile de gunoi (resturi menajere, resturi vegetale, P.E.T.-uri); 

 Cosit zona drumurilor comunale şi săteşti acolo unde nu locuiesc persoane; 

 Cosit zona drumului judeţean; 

 S-au întreţinut zona spaţiilor de agrement (teren sport, parcuri şi centrul comunei ); 

 S-au pregătit drumurile pentru iarnă cu material antiderapant; 

 S-a dezăpezit manual ori de câte ori a fost nevoie drumul comunal; 

 S-a administrat ori de câte ori a fost nevoie material antiderapant pe drumul comunal 

şi judeţean; 

 S-au facut lucrări gospodăreşti la unităţile şcolare; 

 S-a curăţat păşunele de spini şi arbuşti; 

 S-au adunat de pe păşune peturi, ciolofane şi alte deşeuri; 

 S-a curaţat, cosit şi întreţinut terasele cişmelelor din localităţile Deleni, Barboşi, 

Oţeleni, Şişcani şi Hoceni; 

 Beneficiarii legii 416 au fost cei care au intervenit permanent când comunitatea s-a 

confruntat cu situaţii de urgenţă, inundaţii şi incendii; 

 S-au decolmatat de nămol şi resturi vegetale toate şanţurile de pe zona drumului 

comunal şi judeţean; 

 S-au amenajat spaţii şi terenuri la obiectivele noi construite. 

              Acest segment de populaţie nu poate lipsi comunităţii noastre, motivat de faptul că 

nu sunt locuri de muncă, nu deţin terenuri, nu au alte venituri şi totuşi contribuie într-o mare 

măsura la îmbunătăţirea imaginii comunei noastre prin activitatea desfăşurată în 

comformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, gospodărind cu ajutorul 

lor comuna fără cheltuieli din fondurile proprii ale comunei. 

              Pe lângă sumele de bani pe care le primesc, beneficiază de spitalizare gratuită, ei 

împreună cu familiile lor, scutire de plată la radio-tv, plata energiei electrice la un tarif social 

şi altele. Toate acestea vin în sprijinul familiilor lipsite de posibilităţi şi venituri sau suferă de 

boli specifice stării de sărăcie și îmbunătățesc condițiile de viață a acestei categorii sociale. 

              Alte activităţi scriptice conduse de acelaşi salariat în anul 2016 mai sunt:dosarele de 

alocaţie pentru susţinerea familiei în număr de 160 dosare, un număr de 21 dosare alocaţii de 

stat pentru copii, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 

petrolieri conform prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece 2016 - 2017 in comuna Hoceni  inregistrându-se un numar de 133 de 

cereri cu un numar de 308 persoane beneficiare,fiind cheltuită suma de 24.305 lei, sumă ce a 

fost plătită o singură dată pe toată perioada sezonului de iarnă, în anul 2016 s-au mai 

înregistrat un număr de 2 cereri pentru acordarea de ajutoare de urgenţă pentru suportarea 

cheltuielilor cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social – 1000 

lei, 56 dosare privind acordarea stimulentului educational acordat sub forma de tichet social 

pentru gradinita conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul 

prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicata cu completarile si 

modificarile ulterioare cu un numar de 64 copii prescolari,un numar de 1324 persoane 

(beneficiari ai legii 416, beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, pensionarii cu 

pensie mai mica de 450 lei, persoane adulte şi copii cu handicap grav sau accentuat, şomerii 

care primesc indemnizaţie de şomaj sub 400 lei, persoanele fără venituri sau ale căror 

venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană) au beneficiat de produse 

alimentare cum ar fi: făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conservă din carne 

de vită, conservă pate de ficat de porc, orez, conserva pasta de tomate, fasole), conform 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr.799/2014, completata si modificata prin Hotararea de 
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Guvern nr.627/2015 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate şi a efectuat un număr de  188 anchete sociale necesare atăt la comisia de 

evaluare a persoanelor cu handicap, căt şi pentru completare dosare burse “Bani de liceu”, 

pentru obţinerea unui calculator, la judecatorie sau pentru diferite probleme apărute la 

persoanelor aflate în dificultate.  

               

 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
              Acest serviciu a avut un angaja şi un număr de 32 de voluntari care au avut un rol 

esenţial în educarea locuitorilor în acest domeniu, controlul şi îndrumarea instituţiilor, 

organizarea acestui seviciu cu voluntari care au acţionat la inundaţii, înzăpezirii şi la 

stingerea incendiilor ce au apărut pe teritoriul comunei Hoceni în diferite momente. 

              În anul 2016 în comuna Hoceni și în comuna Dimitrie Cantemir – comună unde 

intervine S.V.S.U. Hoceni, au avut loc un numar de 18 incendii care au produs pagube 

materiale neînsemnate, care din pacate s-au soldat si cu o victima in satul Deleni, o batrana 

cu numele Cujba Anisoara, avand varsta de 80 de ani care a decedat prin asfixiere in urma 

unui incendiu provocat de neglijenta focului deschis. Majoritatea dintre incendii fiind 

datorate neglijenţei utilizării focului şi acţiunile unor copii nesupravegheaţi îndeajuns de 

către părinţi sau tutori. 

              Pentru a confirma pregătirea și profesionalismul S.V.S.U. Hoceni, susținut de 

dotarea pe care o deținem, este important să nu uităm că în anul 2016 acest serviciu a luat 

parte la concursul județean de specialitate, organizat de Inspectoratul Județean pentru Situații 

de Urgență „Podul Înalt” Vaslui, unde a obținut menţiune, element de care suntem mulţumiţi, 

dar mai important de înțeles este faptul că acest serviciu este activ, profesionist și poate face 

față unor situații și incidente provocate de incendii și calamități, promovând permanent tineri 

voluntari care de la an la an au inceput să „guste” şi să înţeleagă mult mai bine rolul acestui 

serviciu. 

              Trebuie să mai stiţi că acest serviciu aduce venituri la bugetul local prin activităţi de 

intervenţie la stingerea incendiilor şi în comuna Dimitrie Cantemir pe baza unui contract de 

colaborare incheiat anual cu valoarea de 8.400 de lei. 

              Închei analiza acestui serviciu cu satisfacţie şi cu gândul că beneficiile acestei 

activităţi sunt folositoare locuitorilor, instituţiilor şi agenţilor economici din comuna Hoceni 

care contribuie prin taxe la susţinerea acestei activităţi, iar serviciul isi face treaba foarte 

bine, atat la prevenire, cat si la actiuni. 

 

CULTURĂ 
 

              Activitatea culturală se desfăşoară în cele 2 Cămine Culturale, o Bibliotecă 

Comunală, Teatrul de Vară, Sala de Sport care funcţionează în clădiri moderne şi terenuri de 

sport bine întreţinute şi dotate, unde se desfăşoară activităţi sportive în parteneriat cu şcoala, 

organizarea de manifestări cu ocazia unor zile speciale cum ar fi: 

 8 Martie “Ziua Femeii”; 

 Activităţi specifice obiceiurilor de iarnă; 

 Concursuri de tenis de masă, fotbal; 

 Activităţi de lucru pe calculator la Căminul Cultural şi biblioteca comunală din 

Hoceni. 

              Amploarea activitatilor culturale si sportive in anul 2016 nu a fost pe masura 

dorintei mele si a locuitorilor, avand ca motiv principal lipsa directorului de camin, cel care 
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ar trebui sa initieze si sa sustina activitatea culturala in comuna noastra pe tot parcursul 

anului cu diferite ocazii si evenimente antrenand copiii, tinerii si locuitorii in acest domeniu 

la fel de important ca celelalte.. 

              Toate acestea au fost completate de cea mai mare manifestare culturală, care se 

desfăşoară în comuna Hoceni anual, rămâne “Festivalul Comunei Hoceni”, sărbătoare care 

adună de fiecare dată în prima duminică din luna august, cetăţenii comunei, fii ai satului, 

locuitori ai comunelor din toată zona Huşului. 

              În anul 2016 spectacolul organizat de primăria comunei, la care au evoluat artiști de 

marcă de muzică populară și ușoară, respectiv: formatia latino – “Mandinga”, Dianna Rotaru 

cu trupa de dansatoare, intrepretul de muzica populara din Republica Moldova – Ion Paladi si 

intrepretul de manele cu dansatoarele sale - Alessio, care prin interpretarile lor au dat 

momente de bucurie şi satisfacţie deplina participanţilor. Spectacolul s-a încheiat cu un foc 

de artificii. 

              Această manifestare se dezvoltă şi se perfecţionează de la an la an, aducând 

sentimente de bucurie şi satisfacţie pentru toţi cei care revin anual la această sărbătoare. 

              Se repetă anual şi activităţile de întreceri sportive specifice mediului rural, unde 

tinerii din comuna noastră şi din 11 comune ale juteţului se înscriu şi participă la: 

 Fotbal; 

 Tenis de masă; 

 Şah; 

 Trasul frânghiei; 

 Călărie ; 

 Tracţiune hipo; 

 Mersul în sac 

 Prinsul purceiilor, activităţi răsplătite cu premii în bani şi diplome. 

              De menţionat este faptul că o bună parte din cheltuielile ocazionate de această 

sărbătoare sunt făcute cu sponsorizare de la comercianţi şi oameni de afaceri din comuna 

noastră şi parterneri ai comunei Hoceni. 

              Din aceste motive manifestarea “Ziua comunei Hoceni” a implicat eforturi mari din 

partea organizatorilor și a atras în aceeași măsură o notorietate comunei noastre în presa 

locală și națională. 

              În activitatea culturală a comunei Hoceni se înscriu şi activiţătile specifice 

anotimpului de iarnă când, cu bani de la bugetul local se oferă copiilor preşcolari şi şcolari 

cadouri, iar sub îndrumarea cadrelor didactice se desfăşoară ample programe artistice 

specifice sărbătorilor de iarnă. 

              La dispoziţia cititorilor, a tinerilor şi copiilor au stat cele 8.632 de volume de carte 

tiparită, plus sistemul electronic „Biblionet” dând posibilitatea doritorilor să ia contact şi 

informaţii necesare studiului de bibliotecă, fie prin împrumut de carte, fie studiu la 

bibliotecă, fie accesarea prin reţeaua internet a website-urilor specifice informării şi studiului, 

dar care sunt din ce în ce mai puţine. 

              Tot la capitolul cultură punem în discuţie şi activitatea celor 3 parohii conduse de 3 

preoți în 6 lăcaşe de cult. Din totdeauna autoritățile publice locale au susținut inițiativele 

locuitorilor în construirea de lăcașe de cult și au finanțat din bugetul local cu sume 

importante lucrările la bisericile din localităţile Tomșa si Deleni, ceea ce arată că autorităţile 

locale au susţinut financiar şi material construirea de biserici şi case parohiale în comună, 

preocuparea acestora pentru crearea condiţiilor, menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii în 

scopul manifestării, practicării şi păstrarii tradiţiilor religioase ale locuitorilor comunei 

noastre. 
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              Anul 2016 a fost unul al unor eforturi sustinute la biserica Deleni, dar si al bucuriei, 

finalizand acest mare si frumos obiectiv printr-un  eveniment de sfintire condus de Episocpul 

Husilor Corneliu, alaturi de autoritati, locuitori ai comunei, fii ai satului si oaspeti, toti cei 

prezenti apreciind eforturile si obiectivul comunitatii noastre. 

              Pe lângă toate acestea, cu beneficiarii Legii nr.416/2001 s-au executat lucrări de 

întreţinere şi curăţenie a spaţiilor cu destinaţie de cimitire săteşti. 

              Activitatea culturală într-o comunitate care se respectă este la fel de importantă ca 

celelalte activităţi prin ea urmărindu-se permanent promovarea imaginii comunei prin 

perpetuarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, promovarea culturii, dezbaterile istorice 

până la activităţi religioase de care sunt legaţi toţi locuitorii comunei Hoceni. 

              În ansamblu, activitatea cultural sportivă a cunoscut o amplă dezvoltare, fiind 

susţinută de o infrastructură completă, aspect care dau satisfacţie locuitorilor şi autorităţilor 

comunei noastre, toate acestea mă obligă sa o calific ca fiind bună. 

 

ORDINEA ȘI LINIȘTEA PUBLICĂ 
 

              Poliţia rurală din comuna Hoceni face parte din activităţile ce asistă locuitorii 

comunei noastre, asigurând ordinea şi liniştea publică prin cei 2 subofiţeri  de la Postul de 

Poliţie Hoceni, aceştia sunt cuplaţi permanent la activităţile şi problemele comunităţii 

urmărind scăderea infracţionalităţii, menţinerea ordinii şi liniştii publice, controlul circulaţiei 

şi a altor măsuri specifice. 

              În afară de furturi de material lemnos, infracţionalitate care nu ţine numai de organul 

de poliţie şi nu e întâlnită numai în comuna Hoceni, unde chiar s-au făcut eforturi pentru 

stoparea fenomenului. În rest ceea ce ţine de activitatea şi implicaţiile poliţiei, ţinand cont de 

posibilităţile şi dotările locale se execută cu profesionalism şi prompt. 

              S-a cunoscut pe parcursul anului 2016 o bună colaborare între autorităţi şi subofiţerii 

de la Postul de Poliţie Hoceni, care a răspuns şi a colaborat de fiecare dată când autorităţile şi 

cetăţenii l-au solicitat în aplanarea unor conflicte, depistarea de infractori, aplicarea de 

sancţiuni, a organizat menţinerea ordinii şi liniştii la toate activităţile publice desfăşurate în 

comună: 

- 7 august – Festivalul comunei 

- adunări politice 

- sfintirea bisericii Deleni 

- 27 decembrie – Sărbătorile de iarnă 

              La activitatea de poliţie întâlnim la sediul acestuia unde se observă uşor şi de la 

distanţă stadiul avansat de degradare şi dotările precare până când chiar şi maşina de poliţie 

nu mai este în funcţiune permanent. 

              Cunoscând eforturile depuse de organele de poliție, dotările minime de care dispun, 

colaborarea bună cu autoritățile locale, toate făcute cu profesionalism și cu rezultate, mă 

determină să apreciez ca fiind bună activitatea celor doi polițiști de la Postul de Poliție 

Hoceni. 

 

 SERVICIUL DE PAZĂ 
 

              Cele 6 sate componente ale comunei Hoceni, prin așezarea lor răsfirată face ca 

serviciul de pază organizat de Primarul comunei Hoceni să fie o activitate prin care să se 

creeze condiții bune pentru locuitori, o siguranţă mai mare, o colaborare şi informare mai 

bună cu organele de poliție având ca obiectiv stoparea fenomenului infracțional. 

              Astfel s-au întalnit câteva elemente, precum, nevoia de a asigura paza cu lipsă de 

fonduri şi imposibilitatea de a efectua angajări în instituţii publice, elemente ce au ca rezultat 
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un serviciu de pază precar efectuat prin 3 angajaţi în satele Barboși, Deleni, Oţeleni şi 

Hoceni, unde îşi desfăşoară activitatea 4 persoane din care, prin rotaţie, câte unul este în 

şomaj, aspect determinat de lipsa de fonduri şi imposibilitatea angajării. 

              Pe parcursul anului 2016 s-a constatat  că au continuat furturile de material lemnos 

din pădurile proprietate privată ale locuitorilor aducând prejudicii majore comunităţii, creând 

o imagine dezolantă şi afectând serios mediu. 

              Aici putem arăta că paza pădurii nu revine ca obligaţie clară a paznicilor care păzesc 

localităţile, dar pentru faptul că furturile s-au făcut de locuitorii comunei Hoceni, trebuie să 

ne asumăm şi acest aspect ca o neîmplinire, mai ales că în unele localităţi ale comunei au fost 

înregistrate furturi si de alta natura, in special din gospodariile persoanelor in varsta. 

              Dau vina pentru această situaţie pe lipsa de resurse financiare ceea ce duce la lipsa 

personalului specializat care să facă serviciul în număr de 12, faţă de 3 persoane care sunt în 

prezent pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii normale, dar si pe lipsa de colaborare si 

implicare a locuitorilor. 

 

 

ACTIVITATEA DE COMERŢ 
 

              Comerţul este cea mai dezvoltată activitate economică din comuna Hoceni, care este 

de un real folos locuitorilor, prin acestea fiind asigurate majoritatea bunurilor şi nevoilor 

necesare traiului de zi cu zi. 

              În comuna noastră funcţionează un numar de 18 magazine. 

              Ca şi la celelalte capitole şi aici sunt cunoscute progrese şi îmbunătăţiri ale 

activitătilor de comert de la faptul că desfac o gamă largă de produse permanent şi la 

comandă, până la construirea şi modernizarea magazinelor. 

              Cunosc că a apărut şi o disciplină în respectarea clienţilor, a programului şi a 

legalităţii, toate folosind case de marcat. 

              Ca în toate domeniile se găsesc si probleme de curăţenie, atât în interior, cât şi în 

exterior, gestionarea deşeurilor, dotări P.S.I., dar care nu sunt de natură să afecteze populaţia 

sau să încalce flagrant legile cum ar fi: existenţa unor produse cu termen de valabilitate 

expirat, neefectuarea curăţeniei interioare şi exterioare adecvate, specifice spaţiilor 

comerciale. 

              Din aceste motive consider comerţul un factor esenţial în viaţa de zi cu zi a 

locuitorilor, ţinând cont şi de situaţiile din anii anteriori, pentru anul 2016 calific activitatea 

de comerţ din comuna noastră ca fiind bună. 

              În comuna Hoceni, pe lângă activităţile prezentate mai sus, mai funcţionează, tot ca 

o forma de comert si o: 

 Agenţie C.E.C; 

 Farmacie umană; 

 Un ghişeu poştal; 

 Patru mori porumb; 

 Două depozite cu materiale pentru construcţii. 

              Toate acestea prin serviciile lor şi activităţile prestate către cetăţeni, contribuie în 

bine la dezvoltarea stării social-economice din comuna noastră, deoarece cetăţenii nu mai 

trebuie să se deplaseze pentru aceste servicii în alte localităţi. 

              Aceste servicii sunt prestate de către personal bine pregătit, dau rezultate bune şi 

calificativul este bun. 

              Dupa cum ati observat, am prezentat pe scurt toate activitatiule principale ce isi 

desfasoara activitatea in comuna Hoceni, aratand ca acestea sunt restranse daca ne referim la 

activitatile economice si totusi la nivelul comunei Hoceni sunt servicii si activitati care 
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asigura strictul necesar al traiului de zi cu zi si atat pentru cetateni cat si pentru societati, 

institutii publice, cu tendinte de imbunatatire si dezvoltare. 

              In anul 2016 pe teritoriul comunei Hoceni nu s-au intalnit evenimente nedorite de 

amploare in nici unul dintre domenii si s-au cunoscut progrese in majoritatea directiilor.Atat 

cetatenii, institutiile, cat si agentii economici au devenit mai implicati si mai responsabili, 

ceea ce arata aceeasi tendinta de dezvoltare. 

              Inchei prezentarea acestui raport cu un sentiment de multumire cu speranta ca 

directia si trendul comunei Hoceni este croit si este bun, ceea ce duce la aprecierea ca starea 

social economica a comunei Hoceni pentru anul 2016 este buna.             

                

 

 

Primar,  

 

 

Ing. Vasile Țabără 

 




