SITUAŢIA REALIZĂRILOR
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE BĂLĂCEANA DE LA REINFIINŢAREA COMUNEI
ÎN ANUL 2004 PÂNĂ ÎN ANUL 2016

Nr.
crt
.

Denumirea acţiunii realizată pe domenii de
competenţă în cei 11 ani de activitate a Administraţiei
Publice Locale Bălăceana

Grad de
realizare
%

1.

Infrastructura în dotări pentru funcţionarea
instituţiei
Reabilitarea clădirii administraţiei constând în 100%
consolidarea clădirii, schimbat acoperiş, tavane,
duşumele, montat termopane, construit şi amenajat 2
spaţii anexă la clădire

2.

Schimbarea integrală a instalaţiei electrice

3.

Dotarea cu centrală termică ( donaţie deputat 100%
Tărniceru) şi instalaţie de încălzire pentru sediul
primăriei şi a dispensarului uman Bălăceana ( donaţie
primarul comunei Comloşu Mare – Busuioc Vasile
Timişoara)
Dotarea cu întreaga aparatură de birou pentru întreg 100%
personalul angajat ( calculatoare, xerox, fax,
copiatoare, scanner, etc.) asigurându-se funcţionarea
în condiţii bune a instituţiei

A.

4.

5.

100%

Dotarea cu mijloace de transport pentru lucrări de 100%
aprovizionare, salubrizare, intervenţii în caz de
urgenţă , etc. cu un tractor cu remorcă şi autoturism
pentru deplasări în teren şi la instituţiile cu care
colaborăm ( trezorerie, bancă, Prefectură, C.J. , etc.)

Mijloace financiare
umane şi materiale
folosite

Realizări în cei
14 ani (1990 –
2004) sub
administraţia
comunei
Ciprian
Porumbescu

Stadiul în care se află la
data înfiinţării comunei
Bălăceana în anul 2004

Cu mijloace proprii, 0
voluntariat, lucrători
de
la
Legea
416/2001privind
ajutorul social
Din surse proprii şi 0
executat
prin
voluntariat
Din
donaţii
cu 0
execuţie
integrală
făcută de donator

În anul 2003 a fost
propusă şi aprobată
pentru a fi dărâmată

Prima serie de dotări 0
a fost făcută din
donaţii de la diverse
instituţii, după care în
funcţie de necesităţi
au fost înlocuite cu
aparatură
performantă
Din donaţii pentru 0
tractor şi remorcă de
la ing. Busuioc Vasile
– primar Comloşu
Mare şi donaţii de la

-

-

-

-

Dotarea cu mobilierul necesar activităţilor curente ( 100%
birouri, fişete metalice, scaune, etc.)
Construirea a 2 clădiri de 20m X 6m şi respectiv 10m 100%
X 6m pentru : un atelier de întreţinere cu 2 camere, un
depozit pentru lemne, garaj pentru tractor, garaj pentru
autoturism, spaţiu pentru remiza PSI şi un spaţiu
pentru depozit şi birou SVSU şi muncitori

6.
7.

1.

În infrastructura rutieră, gospodărire locală şi
administrativă
Au fost pietruite toate drumurile comunale cu cca. 100%
2000 maşini de piatră, faţă de cele 6 maşini de piatră
intrate în Bălăceana în cei 14 ani cu Primăria la
Ciprian Porumbescu

2.

Executare a peste 30 de podeţe pe drumurile comunale 100%

3.

Executat gard împrejmuire Cămin Cultural

4.

Amenajat parc
împrejurător

5.

Executat iaz pentru asigurare PSI de cca. 250 mc

6.

Împădurit 10 ha teren degradat supus alunecărilor şi 100%
periclitării drumului judeţean 178 din zona Dealul
Brăştii cu 30000 puieţi salcâmi în anul 2004 – 2005

B.

central

cu

executarea

100%

gardului 100%

100%

D.S.V.,
Camera
Deputaţilor, etc.
Din surse bugetare şi 0
donaţii
Materiale din surse 0
proprii şi bugetare,
iar
construcţia
ridicată
prin
voluntariat şi cu
angajaţi ai primăriei
şi beneficiari ai Legii
416/2001
Cu fonduri atrase din 0
afară prin bugetul
local
Cu fonduri proprii şi
executate
cu
mijloacele umane şi
materiale
ale
primăriei
Din donaţii – deputat
Tărniceru şi executat
cu personal propriu
Din fonduri proprii şi
executat
prin
voluntariat
şi
personal propriu
Executat cu personal
al Legii 416/2001 şi
cu mijloace proprii
Aprovizionarea
cu
puieţi din donaţii şi
executat
cu
beneficiari ai Legii

Nu a existat nici un
spaţiu, anexă pentru
gospodărire
şi
administrare

-

0

În 14 ani (1990-2004)
au fost aprobate de C.J.
30 maşini cu piatră din
care în Bălăceana au
intrat doar 6
-

0

-

0

-

0

-

0

-

100%

416/2001 sub control
silvic
Din fonduri proprii şi
cu personal angajat al
primăriei
Din fonduri proprii
executat cu personal
propriu şi voluntariat
Din fonduri proprii
executat de firmă
specializată
Din fonduri proprii în
colaborare cu IRE- EON Suceava
Cu mijloace proprii

100%

Cu mijloace proprii

0

-

98%

Din
fondurile 0
Ministerului
Mediului, 83% din
valoare şi 17% de la
CJSuceava
Din
fondurile 0
Ministerului
Mediului

-

Din
Fonduri 0
Europene
Din
Fondurille 0
Ministerului
Dezvoltării

-

Din
Europene

Fonduri 0

-

-

-

7.

Refăcut gard împrejmuire pentru Scoala Generală şi 100%
sediul Primăriei

8.

Alimentat cu apă curentă sediul Primăriei, Şcoala 100%
Generală şi Dispensarul Uman Bălăceana

9.

Construit bazin fosă de acumulare de mari dimensiuni 100%
pentru Sediul Primăriei şi Dispensarul Uman

10.

Refăcut integral iluminatul public prin legarea
întregului circuit într-un singur punct în sediul
Primăriei şi schimbarea becurilor şi becuri economice
Construit, amenajat şi dotat cu mobilier arhiva
instituţiei compusă din două camere
Construit şi amenajat un spaţiu cu două camere pentru
Postul de Poliţie
Împădurit terenuri degradate din extravilanul
localităţii: 42ha pe Dealul Pădurii şi Prelucă şi 7 ha pe
Dealul Brăştii în anul 2010

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

80%

Împădurirea a 32 ha teren degradat extravilan Dealul Licitată
Pădurii
lucrarea
în
execuţie
Modernizat prin betonare drumul comunal DC 22 pe 100%
lungimea de 4 km
Modernizare prin betonare drumuri comunale din 45%
intravilan pe o lungime de cca. 5 km
lucrare
în
execuţie
Regularizat râul Bălăceana, reparat şi consolidat podul 100%
de trecere în câmp prin lucrări de ridicare de curs,
consolidări de maluri şi asigurarea pilonilor de sprijin
S-a menţinut permanent o relaţie de colaborare şi
ajutorare cu Parohia Ortodoxă Bălăceana, cu Şcoala

0

Gardul existent degradat
50%

0

-

0

-

0

Funcţional cca. 60%

0

-

-

-

19.
C.
1.

2.

Generală, Organele de Poliţie Locală şi societăţilor
private din U.A.T. Bălăceana în vederea scopului
comun de ridicare a nivelului de viaţă a întregii
comunităţi
Extinderea iluminatului public şi gospodăresc pe 250 100%
m şi la 5 gospodării.
Învăţământ şi cultură
Modernizarea Şcolii Generale Bălăceana prin 100%
construirea unui corp anexă cu grupuri sanitare pentru
elevi şi profesori, birou direcţiune, birou pentru
profesori, centrală termică, instalaţii pentru apă rece şi
caldă, bazin pentru ape uzate şi 3 camere la subsol
pentru activităţi diverse.
Au fost înlocuite toate uşile, geamurile, tavanele,
duşumele, instalaţia electrică, întreg acoperişul Şcolii,
precum şi tot mobilierul.
Şcoala a fost dotată cu o sala modernă de informatică
cu calculatoare şi aparatură necesară.
Biblioteca comunală a fost amenajată în două camere 100%
corespunzătoare în incinta Căminului Cultural fiind
dotată cu cca.6000 titluri de carte şi mobilierul necesar

3.

În cadrul bibliotecii s-a înfiinţat o sală de Biblionet cu
4 calculatoare complet utilate

4.

Căminul Cultural a fost supus unui program de 100%
reparaţii de urgenţă, având un avansat grad de
degradare care a constat în: schimbarea în totalitate a
uşilor şi geamurilor, schimbarea integrală a
duşumelelor, înlocuirea integrală a scenei, înlocuirea
toată a acoperişului, schimbarea totală a instalaţiei
electrice, betonarea trotuarelor, repararea şi vopsirea

Din bugetul local

-

-

Program finanţat de 0
Ministerul
Dezvoltării
prin
Programul
Operaţional Regional
2007-2013 cu partea
neeligibilă totală de
125876709 lei.

La înfiinţarea comunei
Bălăceana în anul 2004
gradul de funcţionare a
Şcolii era de cca.
50%fără a lua în calcul
lipsa
apei
curente,
încălzirii şi grupurile
sanitare fără autorizaţie
de funcţionare

Din totalul de 6000 0
cărţi peste 5500 au
fost achiziţionate prin
donaţii de la persoane
fizice şi instituţii

La trecerea satului
Bălăceana la comuna
Ciprian Porumbescu în
anul 1968, biblioteca a
fost desfiinţată, iar
fondul de carte s-a
pierdut irecuperabil.
-

Printr-un
program 0
realizat de o fundaţie
americană,
fără
contribuţia
Consiliului
Local
Bălăceana.
Toate lucrările au fost 0
executate în timp, în
funcţie de urgenţa
lucrării, fiind utilizate
fonduri
proprii,
fonduri atrase prin
programe,
donaţii,

La preluarea clădirii în
anul 2004, gradul de
degradare al căminului
era de peste 50% ( cu
uşi
şi
geamuri
improvizate sau lipsă,
duşumele

în interior şi exterior a pereţilor clădirii, refacerea
integrală a sălii de repetiţie, etc. în anii 2004-2016

5.

Sărbătorirea zilei comunei la data de 15 august

6.

Dotarea cu un microbuz şcolar nou de 16 locuri

7.

Anual cu ocazia sărbătorilor de iarnă împreună cu
Şcoala Generală au fost organizate serbări tradiţionale
la care au fost împărţite cadouri pentru toţi copii
şcolari şi preşcolari.

8.

Un număr de 22 de tineri merituoşi au primit burse
pentru studii pe diverse termene

9.

Dotarea Căminului Cultural cu 200 scaune şi 30 mese
pliante pentru a se putea organiza orice fel de
evenimente ( şedinţe, adunări populare, nunţi,
cumătrii, serbări şcolare, etc.)
Activităţi funcţionale ale aparatului administrativ
În anul 2005 au fost soluţionate toate cererile privind 100%
retrocedările de terenuri agricole şi forestiere fără a fi
necesară soluţionarea vreunei cauze în instanţă
În perioada celor 12 ani nu a fost primită nici o
sancţiune de nici un lucrător din instituţia Primăriei
Bălăceana, la toate controalele efectuate de forurile în
drept cu privire la conţinut, formă şi legalitate.
Nu s-a înregistrat nici o întârziere în elaborarea ,
eliberarea şi transmiterea datelor solicitate de
instituţiile statului, instituţii private sau persoane
fizice.
Sănătate şi igienă
Construirea unui spaţiu format din 2 camere, sală de 100%
aşteptare, hol şi grup sanitar pentru funcţionarea în

D.
1.

2.

E.
1.

100%

muncă plătită, dar şi
muncă voluntară şi
lucrători de la Legea
416/2001
Din fonduri proprii şi
din sponsorizări
Din
fondurile
Ministerului
Dezvoltării în anul
2014
Din sponsorizări în
colaborare
cu
fundaţia
*Graniţe
Deschise * din Viena
– Austria
Sponsorizări de la
fundaţia * Graniţe
Deschise* Viena –
Austria
Din fonduri proprii

Finanţat
ROMPETROL

-

impracticabile, tavan cu
pericol
de
cădere,
infiltraţii de apă prin
acoperiş, etc.)
Nu a existat o zi a
satului
-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

de 0
prin

În
anul
dispensarul

2004
medical

condiţii optime a asistenţei medicale în comuna
Bălăceana.

2.

Dotarea dispensarului medical cu tot mobilierul 90%
necesar, cu aparatura de urgenţă necesară unui
dispensar medical

3.

Introducerea în cele 4 încăperi a dispensarului 100%
sistemul de încălzire centralizată, a reţelei de apă rece
şi caldă
Introducerea în Şcoala Generală a instalaţiei de 100%
încălzire - centrală, a grupurilor sanitare pentru băieţi,
fete şi profesori şi asigurarea cu apă curentă – caldă şi
rece pentru menţinerea unui grad înalt de igienă

4.

F.
1.

Mediu şi curăţenie locală
Igienizarea localităţii din zone precum: cursuri de 85%
râuri, imaşuri, zona centrală ( cămin cultural, sediu
actual al primăriei)care a durat cca. 4 luni în anul 2004
acumulându-se cca. 200 m.c. gunoaie, PET- uri,
plastice, etc.
Închiderea şi darea spre folosinţă a gropilor de gunoi 100%
de pe Tău şi din Dealul Brăştii, conform Directivei
Europene, obligatorii
Asigurarea cu platforme de colectare selectivă a 100%
deşeurilor, centralizarea acestora şi transportul la
centrul de colectare S.C. Ritmic Ilişeşti.
Achiziţionarea de containere pentru colectarea
selectivă a deşeurilor pentru toată localitatea

2.

3.

4.

G.

Domeniul securităţii persoanelor şi bunurilor,
asigurarea măsurilor PSI şi a situaţiilor de urgenţă

programul *Împreună
pentru fiecare* pentru
materialele
de
construcţie
şi
executate de voluntari
din
comuna
Bălăceana
Finanţat
de ROMPETROL prin
programul
*
Împreună
pentru
fiecare*
Prin mijloace proprii -

funcţiona într-o cameră
improvizată din clădirea
propusă
pentru
demolare

Din
fonduri
Ministerului
Dezvoltării
cofinanţare
fonduri proprii

-

ale -

Din vechiul dispensar
nu s-a putut reutiliza
nimic fiind vechi şi
degradat
-

şi
din

Cu mijloace proprii
ale
primăriei,
folosind
munca
personalului
beneficiar al Legii
416/2001
Cu
mijloace
şi
fonduri proprii ale
Consiliului Local
Cu
mijloace
şi
fonduri proprii ale
Consiliului Local
Prin
program
Judeţean cu Fonduri
Europene

-

-

-

-

-

-

-

-

A fost reorganizat Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare
Remiza PSI a fost dotată cu tot inventarul minim 95%
necesar conform legislaţiei în vigoare, în vederea unei
intervenţii eficiente în situaţii de urgenţă şi catastrofe

1.
2.

H.
1.

2.

3.

4.

În domeniul asistenţei sociale
Toate persoanele îndreptăţite legal au primit ajutoare 100%
sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru
perioada sezonului rece, ajutoare alimentare conform
programului POAD şi alte tipuri de ajutoare
reglementate prin lege.
Toate ajutoarele primite prin diverse fundaţii din ţară 100%
şi străinătate constând în alimente şi îmbrăcăminte au
fost distribuite conform cerinţelor sponsorilor.
S-a acţionat cu promptitudine şi responsabilitate în
toate cazurile persoanelor aflate în dificultate ca şi în
cele cu impact social deosebit cum au fost: Negruşeri
Pavel – internat la centru de la Sasca, Pîţu Constantin
– internat la Pojorâta, familia Bazga Mihai, Bazga
Gheorghe şi Bazga Dumitru – aducerea de la
Bucureşti şi înmormântarea numitului Bazga Grigore,
etc.
În cazul minorilor aflaţi în dificultate s-a intervenit cu
promptitudine pentru protejarea acestora şi prin
colaborare permanentă cu Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava .

Din fonduri proprii

-

-

-

Din vechile dotări nu a
fost nimic recuperat
datorită uzurii fizice şi
morale a utilajelor,
unele urmând a fi
utilizate ca piese de
muzeu, deci nu vor
putea fi înstrăinate

Din fonduri de la bugetul de stat şi din
fonduri europene

-

-

-

-

-

-

-

De menţionat că în perioada 2006 – 2015 pentru implementare de proiecte şi dezvoltare locală au fost atraşi din afară ( 16.728.979
lei ), în timp ce în perioada 1990 – 2004 când Bălăceana avea statut de SAT aparţinând comunei Ciprian Porumbescu, investiţiile în
Bălăceana au fost ZERO, iar bunurile publice care nu au fost vândute au fost lăsate să se degradeze, fără măcar să se intervină pentru
întreţinerea acestora.

