RAPORT DE ACTIVITATE
PRIMĂRIA COMUNEI RACĂCIUNI, JUDEȚUL BACĂU
RAPORT
asupra activității desfașurate de comună Racăciuni, județul Bacău, în anul 2021, publicat în
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
Activitatea Primăriei Comunei Răcăciuni, jud. Bacău, în anul 2021 a fost orientată spre
îndeplinirea obiectivelor stabilite de administraţia publică locală a comunei, aplicarea actelor
normative şi a hotărârilor consiliului local, respectarea obligaţiilor şi atribuţiilor stabilite de lege.
În anul 2021 au fost accesate fonduri europene, fonduri guvernamentale şi prin alocări de
buget propriu au fost:
- în curs de executie proiectul:
- Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural N. Stroe, comuna Răcăciuni, județul Bacău;
- Modernizare drumuri sătești, sat Gheorghe Doja în comuna Răcăciuni, județul Bacău;
- Modernizare infrastructură rutieră în comuna Răcăciuni, județul Bacău;
- în curs de implementare proiectele:
 Reabilitare si modernizare drum comunal DC 163, GHEORGHE-DOJA – CIUCANI, km 2+000 –
5+000, comuna Racaciuni, judetul Bacau
 Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in sat Racaciuni, comuna Racaciuni, judetul
Bacau.
 Modernizare infrastructură rutieră în comuna Răcăciuni, județul Bacău;
 Înfiintare si distribuție gaze naturale în comuna Răcăciuni;
 Lucrari de reabilitatre stație de epurare Răcăciuni.
În școlile din comună învață 859 copii, îndrumați de cadre didactice calificate, în spații
corespunzătoare de învățământ.
În comună funcționează o biblioteca comunală cu un număr de 14.000 volume de carte.
În anul 2021, continua in comuna Răcăciuni înregistrarea sistematică in sistemul Integrat
de Cadastru și Carte Funciara a Imobilelor.
În anul 2021 sau fost acordate finanțari nerambursabile unităților de cult din comuna si Fundației
“Sf. Ioan Calabria”.
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
În anul 2021 consiliul local a fost convocat în 17 sedinţe, 12 sedinţe ordinare și 5 sedinţe
extraordinare, fiind adoptate un număr de 85 hotărâri cu caracter normativ și individual.
Primarul comunei Răcăciuni a emis un număr de 455 dispoziții care au vizat în principal
constituirea unor comisii, încadrarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, convocarea
consiliului local, acordarea, modificarea, suspendarea, reluarea sau încetarea drepturilor sociale.
Din punct de vedere economic, în anul 2021 veniturile bugetare totale încasate de comuna
Răcăciuni au fost de 15.982.506 lei, iar total cheltuieli au fost în valoare de 20.443.300 lei, diferenta
fiind excedentul anilor anteriori.
Pe rolul instanțelor de judecată au fost 19 litigii în anul 2021, dintre care: litigii pe fond
funciar, actiuni in constatare, uzucapiune , evacuare.
În organigrama instituției se regăsesc un număr de 55 de posturi, din care 18 posturi de
funcționari publici.
Activitatea curentă a instituției este asigurată în permanentă de primar și viceprimar,
secretarul general al comunei, funcționari publici și personal contractual angajat cu normă
întreagă și partială.
În concluzie, apreciem că, în ultima perioadă, în comuna Răcăciuni se observă o evoluție,
datorită partenerilor și colaborărilor la nivel local și județean, accesărilor de fonduri.
Primar,
Lucian CHEȚA

