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RAPORT ANUAL STA

Intreaga activitate a
2015 s-a bazal pe aplicarea p
Comunei Estelnic, a dispoziliil
In scopul asigurdrii
atribuJiilor stabilite de Legea
completdrile ulterioare gi de
public, in sarcina primarului
sociald gi de mediu a comunei
Preocuparea major5 in
calitAtii mediului din comun6.
de acesta pentru a fi adoptate
econom^icd Ei socialS a comunei
In anul 2015 primarul c
un numdr de 15 de dispozilii
gedinJe ordinare respectiv e
Datele semnificative
Prin comuna Estelnic
comunale, comuna benefi
telefonie, cablu TV, TV di
In comuna Estelnic
medic de familie gi un cadru
comunei Esteln ic, un cabiner
funclioneazd o gcoal6 generald
FuncjioneazA de asem
care asigurd zilnic activitatea br
In comuna Estelnic exis
se organizeaza festivitdli,
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ECONOMTCA, SOCTALA $r D
TELNIC, JUDETUL COVASNA
ANUL 2015

ui cAt gi a aparatului de specialitate al primarului in anul
erilor legislaliei in vigoare, a Hotdrdrilor Consiliului Local al
primarului,
totale transparenle institulionale gi pentru indeplinirea
5/2001 privind administralia publicd locald, cu modificArile $i
54412001 cu plivire la liberul acces la informalii de interes
pun atenfiei prezentul Raport anual privind starea economica,
lnic,jud. Covasna, pentru anul 2015.
ul 2015, a fost creEterea economicd Ei sociald a comunei qi cea a
bl, toate actele administrative emoise de primar sau inaintate
deliberativul comunei, s-au incadrat in aceast[ linie de creqtere
munel Estelnic, a emis un numdr de l4l de dispozi{ii, din care
u fost emise pentru convocarea Consiliului Local Estelnic in
tnare,
d comuna Estelnic sunt utmdtoarele:

drumul judelean DJ 1 14 din care se ramificd drumurile
de urmdtoarele utilitdJi: energie electric6, iluminat public,
anilor precedenfi, funcfioneazd un cabinet medical, cu un
edical cu studii medii, care asigurd asistenta primard la nivelul
medical de stomatologie gi o farmacie. In comuna Estelnic
e 8 clase qi o grddinil6.
in comund qi o bibliotecd, unde avem angajafd o bibliotecard,
liorecii.
un cdmin cultural care a fost recent restaurat $i modemizat, aici
le, serbdri qcolare.

STAREA ECONOMIC

Activitatea economic6
comunei Estelnic este preponderent agricol6, cultivare de
legume, cregterea animalelor, AIte activitati economice se deslEqoard in sfera serviciilor

iniliativd. Pe raza comunei
ioneaz[ un numdr de l0 societiti comerciale cu obiect divers de
activitate. Potenlialul
ic al comunei se intemeieazd pe resursele zonei, respectiv
agricultura, dar in special hdrhicia locuitorilor. LuAnd in considerare faptul cd ne aflim intr-o
zond defavorizatd. nivelul de tfai este in continud crestere.
Starea economici a ccimunei Estelnic, rapoftatA Ia anii anteriori, se incadreazd intr-o
tend inla de dezvoltare m
ca urmare a unor politici locale de atragere a investitorilor gi a
fonfurilor comunitare externe,
gi a unei exploatiri maijudicioase a resurselor proprii.

nivelului de trai prin inbun[tdlirea
public de canalizare, amenajarea centrului
casei de culturi Estelnic. reabilitarea strlzii
Estelnic, precum gi a
O preocupare majord
funciar. Dupd finalizarea in
lucrdrile de retrocedare a
posesie, au fost emise titluri
executat gi finalizat mai multe
OCPI.
In ultima perioadd in
din gospoddriile popula!iei.
lapte gi carne care achizili

alimentare cu energie electricd a staliei de epurare a comunel
ei de centrald termicd.
administraJiei locale in anul 2015 a fost aplicarea legii fondului
tarierii terenurilor in baza Lesii 165/2013 au fost Dreluate
urilor, au fost intocmite mai multe procese verbale de punere in
proprietate, s-a lucrat cu cererile de retrocedare a terenurilor, s-au
lanuri parcelare, care au fost introduse in baza digitali de date a
muna Estelnic s-a inregistrat o scddere a numlrului de animale
aspect se datoreazd pre{urilor mici oferite de procesatorii de
aceste materii prime.

STAREA SOC]ALA
In anul 2015

beneficiare de aiutor social din comund este de

3

persoane.

Teritoriul administrati{ al comunei Estelnic, in supraflald totald de 8769,20 ha, este
formati din 3 localitdli, respe(tiv satele: Estelnic, Valea Scurti ;i Cdrpineni. Suprafata totald a
comunei este compusd din tertinuri arabile, fAnele, livezi, pdguni, pdduri, terenuri neproductive,
terenuri intravilane. Datorite f{ptului cd in anul 2015 s-au acordat unele subvenlii financiare, s-a
observat un interes mai mare din partea cetdlenilor referitor la intrelinerea gi folosirea terenurilor
agricole.

Pentru imbundtdlirea qalitdlii mediului din comuna Estelnic, in anul 2015 se inscrie
finalizarea sistemului de canaiizare. in scopul inbundtdlirii conditiilor de mediu qi menlinerea
curdleniei avem incheiat un contract cu firma SC GOSPCOM SRL, care preia degeurile menajere
de la populalie. Trimestrial sp curdli albia rdului Estelnic, lucrare care se executa de cltre
beneficiarii ajutorului social, in prezen\a viceprimarului ;i a unor consilieri locali. in zona
centrald au fost amplasate cQquri de gunoi pentru a line curat gi ordonat centrul comunei
respectiv se urmare$te permangnt conqtientizarea populaJiei pentru menlinerea unui mediu curat,

pentru colectarea selectivA a
scop au fost a$ezate la diferite
din material plastic.
Referitor la relafia cu
gedinlele ordinare qi
locali la qedinfe a fost bun6.
acestora in viitor propuneri,
tuturor problemelor actuale

din comund gi reciclarea deqeurilor refolosibile. In acest
ale comunei containere unde se strAng peturile qi deqeurile

local, afirm cd este bun6, in anul 2015 s-au linut toate
convocate conform prevederilor legale. Prezenta consilierilor
scopul bunei cooperdri cu consilierii locali, agtept din partea
gi o colaborare cAt se poate de buni in vederea solutionirii
a cazurilor deosebite qi importante din comun6.
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