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RAPORT

privind starea economică, socială şi de mediu a comunei
Frecatei la finele anului 2019

In conformitate cu prevederile art. 154, alin.(1) și art. 155, alin.(3), lit.”a” din Ordonanța de
Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, vă prezint Raportul cu privire la starea
economico-socială a localităţii, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea
efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu si cu responsabilitate
treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei
locale. În acest context, atât Consiliul local, cât și instituția primarului au emis acte normative care
reglementează fiecare situație în parte, astfel : 83 de hotărâri propuse și adoptate de Consiliul local și
un număr de 161 de dispoziții emise de primar.

Populaţia localităţii
Comuna Frecatei are in componenta sa un numar de 5 sate
Frecatei-143 de gospodarii cu 346 locuitori
Agaua – 183 de gospodarii cu 441 locuitori
Titcov- 200 de gospodarii cu 538 locuitori
Salcia -30 de gospodarii cu 105 locuitori
Stoienesti-16 de gospodarii cu 34 locuitori
Populaţia localităţii la sfârşitul anului 2019 = 1464 locuitori .
În anul 2019 au fost înregistrate un nr. de 1 naştere, 18 decese și 8 căsătorii
Numărul populaţiei prezintă o uşoară scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate această
tendinţa se preconizează şi pentru perioada imediat următoare. Depopularea este un fenomen care va
avea urmări grave asupra dezvoltării comunei noastre.
Cauze ale depopulării :
Ø Îmbătrânirea populaţiei
Ø Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri.
Ø Mirajul fortei de munca in afara tarii

Economia
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Starea economică a comunei are o tendinţă crescătore faţă de anii precedenţi,in anul 2019
eliberandu-se 17 certificate de urbanism si 6 autorizatii de constructie și 3 autorizații de demolare
ceea ce se datorează în opinia noastră faptului că în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult turismul în
comună precum şi faptului că s-a modernizat DJ 212 care face legatura dintre municipiul Braila si
localităţile comunei, precum și modernizarea drumului ce unește satul de reședință cu satele Agaua și
Titcov
Majoritatea populaţiei din comună sunt pensionari şi trăiesc din pensie, iar populaţia activă
lucrează la instituţiile şi firmele din comună precum şi la diferite firme din oraşele judeţului.
În comună activează şi sunt înregistrate 10 SRL- uri şi 6 PF,AF sau ÎI, a căror activitate este
agricultura si comertul .
Agricultura in comuna noastra este o ramura care ne aduce resursele necesare traiului de zi cu
zi. Terenul arabil extravilan detinut de locuitorii comunei cu titluri de proprietate este de 3698 ha.
Suprafata totala administrativ teritorială a comunei noastre este de 42.977 ha din care 31804 ha este
teren arabil fiind concesionat de catre societatea agricola SC ALDAHRA-AGRICOST SA ai caror
muncitori provin si din comuna noastra.Pe culturi in anul 2019 terenul a fost insamantat astfel grau9210 ha,orz-4150 ha, rapita-3200 ha,floarea soarelui-5150 ha,porumb 6800 –ha,soia -7800
ha.,pasuni-223 ha,vii-41 ha.
In cursul anului anterior s-au eliberat un numar de 126 certificate de producator ai caror
beneficiari au valorificat in principal produse cerealiere.

Asistenţă socială
În cursul anului 2019, a beneficiat de prevederile legii 416/2001, privind venitul minim
garantat un număr de 6 familii şi persoane singure, iar de ajutor de încălzire a beneficiat un număr
de 4 beneficiari, achitându-se integral sumele cuvenite pe perioada sezonului rece, respectiv
noiembrie 2019 – martie 2020.
Sumele cheltuite cu aceasta destinaţie sunt următoarele :
- pentru ajutor de încălzire : 2541 lei
- pentru ajutor de urgenta
: 2000 lei
Pentru un număr de 9 persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizatia de handicap ,
fiind asigurată plata indemnizatiilor pe tot anul, în acest sens fiind alocată suma de 10425 lei
Primăria a asigurat şi în anul 2019 formularele pentru solicitarea ajutoarelor de încălzire.
Tot în anul 2019 au fost depuse şi aprobate următoarele cereri în domeniul asistenţei sociale:
- 13 cereri pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nou-născut;
- 3 cereri pentru acordarea alocaţiei complementare şi monoparentale;

Sănătate
În comuna Frecatei funcţionează 1 cabinet medical individual de medicina familiei: C.M.I dr.
Pirlog Adrian. Personalul de specialitate este format din 1 medic şi 1 asistentă medicală, care asigură
asistenţa primară la nivelul localităţii. Activitatea medicală s-a desfăşurat în localul dispensarului
medical Frecatei reabilitat si adus la norme de functionare standardizate, printr-un efort financiar ,in
anul 2016. In comuna functioneaza si 2 puncte farmaceutice si intentia este de a sprijinii pe cei
interesati in deschiderea unui al treilea punct in satul Titcov.
În cadrul aparatului de specialitate al primarului avem angajat și un asistent comunitar.
Deasemenea personalul sanitar este interesat in mediatizarea prevenirii diferitelor boli,
educarea sanitară a grupurilor şi familiilor defavorizate etc.

Învăţământ
În comuna Frecatei funcţionează 1 şcoală gimnazială în satul Frecatei şi 2 şcoli primare în
satele Titcov şi Agaua ,iar in incinta acestora şi 3 grădiniţe .
În instituţiile de învăţământ îşi desfăşoară activitatea un nr. de 25 de salariaţi din care:
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-

11 cadre didactice titulare
3 cadre didactice suplinitori
7 angajaţi pentru întreţinere şi gospodărire.

În instituţiile de învăţământ pe anul şcolar 2019-2020 sunt înscrişi:
- 135 elevi în clasele 1 – 8
- 32 preşcolari în grădiniţe
Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale conducererea Şcolii Generale Frecatei şi
administraţia locală a asigurat la timp igienizarea localurilor, necesarul de lemne de foc pentru
sezonul rece 2019- 2020,
In concordanţă cu posibilităţile bugetului local administraţia locală a asigurat resursele
financiare necesare pentru procurarea unor obiecte de inventar, asigurarea burselor sociale,tichetelor
de gradinita şi decontarea contravalorii navetei pentru personalul didactic.
În luna decembrie am alocat din bugetul local suma necesara pentru a putea organiza Pomul
de Crăciun si avem satisfacţia ca am reuşit să facem un dar şi o mică bucurie elevilor din şcolile
noastre.
Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, s-a dovedit faptul că şi cu bani puţini, atunci când
este pricepere, voinţă şi colaborare între conducererea şcolii şi administraţia locală se pot face lucruri
deosebite.

Biblioteca comunală
În anul 2019, biblioteca comunală, proaspăt reabilitată este dotata inclusiv cu centrala
termica, fiind necesară reorganizarea acestei activităţi. Actualmente există un fond de carte
diversificat, compus din 5978 volume și un bibliotecar angajat care face parte din aparatului de
specialitate al primarului
Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, pentru intretinere ,reabilitare si
functionare.

Cultura
La sfârşitul anului 2019 toate Căminele Culturale corespund din punct de vedere fizic sunt
functionale ,pe de o parte pentru ca au fost bine intretinute dar si pentru ca au fost
renovate,consolidate prin lucrari ce au fost decontate din bugetul local , cel din satul Frecatei fiind
construit din temelii. Toate cele trei cămine culturale au fost dotate cu mobilier si alte obiecte
necesare unei bune desfasurari a diverselor evenimente care se vor desfasura in aceste locatii.
Căminul cultural de la satul Titcov urmează să fie reabilitat în anul 2020.
Activitatea culturala nu prea există în nici unul din căminele culturale, rezumându-se doar la
câteva nunţi şi baluri pe an, dar în anul 2019 s-a reuşit organizarea unor activităţi culturale şi
spectacole unde au participat artişti renumiţi din ţară , mai ales în căminul cultural din Frecatei, fiind
angrenate în aceste manifestări culturale un număr însemnat de persoane.
Infrastructura locală
Cea mai mare reuşită în acest sens o constituie faptul că prin demersurile făcute pe lângă
Ministerul Dezvoltarii Regionale s-a reuşit, in al doilea semestru al anului 2019 , modernizarea DC
57 pe o porţiune de 13,09 km între satele Frecatei –Agaua dar si Titcov –Frecatei ,ale caror lucrari au
fost executate (Salcia-Agaua) si în curs de finalizare (Frecăței-Titcov) imediat ce vremea o va
permite. In anul 2019 s-a încheiat lucrările de montare a camerelor de supraveghere video, pe
domeniul public la satele Frecăței și Agaua.
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Tot pe fondul dezvoltarii infrastructurii ,au fost senmate doua contracte cu fonduri europene a caror
obiective sunt achizitionare ponton si barca dar si amenajarea cheului de acostare.
Pentru perioada de iarnă s-a folosit pentru dezăpezirea drumurilor comunale(străzile din
comună) utilajele proprii asigurând astfel circulaţia optimă a vehicolelor pe aceste drumuri.

Iluminatul public
In anul 2019 s-a definitivat reabilitarea întregului iluminat public din toate satele comunei.
Asigurarea iluminatului public este o sarcină destul de grea dar in momentul actual rezolvata prin
instalarea de corpuri de iluminat cu led care vor fii amortizate foarte repede dat fiind consumul redus
pa care il au.

Alte realizări
În cursul anului 2019 a fost pus la punct și executat un Sistem de supraveghere video și
seuritate la sediul primăriei
In concluzie anului 2019, a fost un an cu un volum de munca foarte mare ,realizat cu o
echipă de oameni capabili ,care s-a concretizat cu finalizarea unor lucrari importante ce vin in
intampinarea nevoilor oamenilor din localitate si pentru imbunatatirea nivelului de viata, aici intr-un
colt uitat de lume,care in curand va putea concura cu orice localitate bine cotata din tara.

Primar
BALAN IONEL
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