Bilanț de activitate după 6 luni de mandat la conducerea Primariei
Comunei BÎRNOVA Județul Iași
Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre instrumentele prin care Primăria
Comunei Birnova pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea
noastră, despre relaţia cu cetăţenii, precum si asupra modului si eficienţei rezolvării
problemelor comunităţii locale.
In primele 6 luni de mandat la conducerea institutiei, am propus obiective și
am stabilit directii de actiune , destinate a genera atingerea acestora . In anul 2016,
principală preocupare a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei
comunei Birnova, a Consiliului Local Birnova, a fost gospodărirea eficientă a
comunei, a bugetului local si, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor comunei,
vizând

dezvoltarea

infrastructurii

comunei

Birnova,

atragerea

de

fonduri

nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de
Dezvoltare Locala a comunei Birnova”, atragerea de investitori, repararea si
întreţinerea drumurilor din comună, în limita bugetului local; asigurarea transparenţei
în ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a acţiunilor întreprinse de
administraţia publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea
condiţiilor si a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Birnova, cât si în relaţiile
cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii; organizarea de festivaluri,
manifestări cultural/distractive si sportive cu scopul de a dezvolta componenta
culturală, sportivă si socială a vieţii cetăţenilor.
Dezvoltarea infrastructurii si protejarea mediului;
Accesarea de fonduri europene pe exercițiul financiar 2014-2020;
Atragerea investitorilor si crearea de locuri de munca;
Dezvoltarea potentialului economic al comunei.
Astfel, bilanțul de activitate pentru perioada iunie- decembrie 2016 este următorul:
Finalizarea Proiectului "Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa
orasului Iasi - partea a-II-a CL 15", derulat prin A.R.S.A.C.I.S (Asociatia Regionala a

Serviciilor de Apa Canal Iasi). Proiectul sa derulat si in comuna Bîrnova pe o
perioada de 36 luni, avand o valoare de peste 20 milioane de lei , fiind co-finanţat din
Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu (POS – Mediu I).
Obiectivul proiectului a fost imbunatatirea infrastructurii de apa si canalizare in
judetul Iasi. Dupa finalizarea lucrarilor din cadrul acestui proiect, un numar de peste
2.200 de gospodarii beneficiază de o noua utilitate si anume serviciul de canalizare.
Acest lucru are impact pozitiv asupra mediului, cu reducerea riscului de contaminare
a panzei freatice din zona, prin renuntarea populatiei la utilizarea foselor septice, cat
si reducerea consumurilor de apa potabila. Lucrarile cuprind extinderea retelei de
canalizare in 5 sate din comuna Barnova: Paun, Pietrarie, Barnova, Cercu si Visan
cu o lungime de 31 km de conducte de canalizare.
Am inceput extinderea retelei de alimentare cu apa in parteneriat cu SC
Apavital SA, in valoare de 822.482 lei + tva in satele Todirel,Pietrarie,Visan. Lucrarile
sunt in continuare in desfasurare.
Modernizarea infrastructurii de utilitati publice- Iluminat public stradal
Realizare Studiu de Fezabilitate „Reabilitare/Modernizare iluminat public stradalachiziţie şi montare lămpi iluminat economice in comuna Bîrnova, sat Păun și Cercu,
Judetul Iasi”;
Finalizare procedură în vederea extinderii rețelelor de iluminat pe str.
Barnovschi Vodă sat Bîrnova și str. Valea Viilor sat Vișan;
Infrastructura de drumuri de interes local
Decembrie 2016:
-Finalizarea cu succes și recepționarea lucrarilor proiectului "Modernizare drumuri
săteşti în comuna Bîrnova, judetul Iasi", în valoare de aproximativ 3.508.823.99 lei.
Proiectul a fost finantat prin sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
-Realizare întabulări drumuri și terenuri din domeniul public și privat al UAT
Bîrnova (Cămin Cultural Bîrnova);
-Demarare procedură pentru implementarea proiectului "Modernizare drumuri de
interes local în comuna Bîrnova, județ Iași" prin Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în valoare de 5.885.500,00 lei;
-Achiziție piatră spartă în vederea amenajării drumurilor locale;

-Realizare plombări drumuri asfaltate de pe raza UAT Bîrnova;

Drumuri judetene DJ 247A si DJ248B - finantate de Consiliul Judetean
Iasi
DN24A-Birnova (5,4km)-DJ247A valoarea aproximativa a contractului este de
4 milioane de lei. Licitatia pentru proiectare si executie a lucrarilor a fost adjudecata,
dar contestata si acum asteptam decizia finala a instantei. In prima faza contestatia a
fost respinsa la CNSC.
Paun-Tomesti-2km- DJ248B- a inceput executia lucrarii si sunt in faza de
terasament si balast, urmand ca in 2017 sa fie finalizata lucrarea; valoarea
aproximativa a contractului este de 2,5 milioane lei proiect finantat de Consiliul
Judetean Iasi.
Constructii si lucrari de dezvoltare infrastructura
-Întocmire P.U.Z. pentru suprafața de teren de 0,5180 ha din satul Vișan, amplasat în
T 6, pentru introducerea terenului în intravilan în scopul realizării de construcții și
dotări aferente pentru After School, grădiniță și a unui centru sportiv;
-Relizare reparații sediu Primărie și Cămin Cultural Bîrnova;
-Dotare Primărie cu mobilier și calculatoare;
-Demarare procedură pentru implementarea proiectului "Construire sediu Primărie în
comuna Bîrnova, județ Iași" prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice în valoare de 11.592.504 lei;
Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite catre locuitorii comunei Birnovaprin elaborarea de strategii, asigurarea dotarilor si infiintarea de servicii
necesare pentru crearea unei administratii eficiente
Astfel, in luna Septembrie 2016: Am inființat SC Servicii Publice Bîrnova SRL
societate comercială de drept privat şi interes local, cu asociat unic comuna Bîrnova;
am creat 14 locuri de munca, fapt ce atrage dezvoltarea nivelului ocupational local, si
asigurarea dezvoltarii domeniului antreprenorial .
-Realizare lucrări de întreținere și amenajare a spațiilor verzi/domeniul public al UAT
Bîrnova cu sprijinul personalului SC Servicii Publice Bîrnova SRL;

-Realizare iluminat festiv destinat Sărbatorilor de iarna 2016-2017 cu instalatii și
diverse ornamente;
-Dotarea Primăriei comunei Bîrnova cu 1 autoutilitară 4x4;
-Realizare totem indicator Primărie;
-Reparație totem intrare localitate sat Pietrăria;
-Realizare panouri speciale pentru afișaj electoral și pentru interzicerea depozitării
gunoaielor pe spațiile publice;
-Asigurarea perfectionării aparatului de specialitate din cadrul Primariei Bîrnova prin
participarea la cursuri de formare;
-Dotarea Serviciului Administrativ, Gospodărire, Igienizare, Pază Comunală,
Întreţinere şi Deszăpezire Drumuri, după cum urmează: autoutilitară 4x4,
buldoexcavator, autogreder, lame deszăpezire;
-Dotare Primărie cu ATV pentru interventii in situatii de urgenta in zonele greu
accesibile;
- Amenajare arhivă;
-Instalare sistem alarmă sediul Primărie;
-Realizarea "Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Bîrnova, județ Iași pentru
perioada 2016-2020".
Asigurarea sigurantei si ordinii publice prin dotarea Politiei Locale Birnova
-Dotarea Poliției Locale Bîrnova cu 1 autoutilitară necesară funcționării cu sistem de
avertizare;
-Demararea procedurilor în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea
posturilor de agenți pază (Poliția Locală);
Participarea in programe de protectie sociala pentru sprijinirea familiilor
cu situatii sociale precare, interventii pentru prescolari si elevi- subventii,
instrumente de sprijin pentru imbracaminte, incaltaminte, rechizite, alimente
Am modificat si am extins categoria care beneficiaza de subventii pentru
transportul elevilor din satele comunei Bîrnova pentru continuarea studiilor. Astfel, toti
elevii claselor 0-XII si studenții la forma de învățământ ZI cu domiciliul în comuna
Bîrnova care învaţă la unităţi de învăţământ din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar
2016/2017, sunt beneficarii subvenţiei în procent de 50% din bugetul Consiliului
Local Bîrnova. Mentionez faptul ca pana anul trecut beneficiau de aceste subventii
doar elevii claselor I-VIII.

-Susținerea familiilor aflate în dificultate prin acordarea de prestații financiare pentru
menținerea familiei întregite sau a ajutoarelor de urgență pentru persoanele aflate în
dificultate;
In Octombrie 2016: încheierea unui Acord de Parteneriat între Comuna
Bîrnova și Fundația Solidaritate și Speranță în cadrul Programului "Școală pentru toți"
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 "Educație și
competențe" Prioritatea de Investiții 10 (i) pentru Proiectul "Reducerea și prevenirea
abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar,
primar și secundar de calitate, inlusiv la parcursuri și învățare formale, non formale și
informale pentru reintegrarea în educație și formare", grup țintă fiind copii de vârstă
antrepreșcolară de 2 – 3 ani;
Noiembrie-decembrie 2016: distribuirea de produse alimentare catre populatia
stabilita prin H.G. 950/2012, in cadrul Programului European de Ajutoare a
Defavorizatilor (PEAD);
-Asociatia Umanitara "Il Chicco" din Bîrnova a aniversat la Căminul Cultural Bîrnova
împlinirea a 23 de ani de la înfiintarea primei case de tip familial din judetul Iasi. Cu
acest prilej a fost organizat un amplu spectacol –eveniment;
-Achiziție și repartizare tichete sociale preșcolari de la unitățile de învățământ de pe
raza UAT Bîrnova; stimularea si cresterea nivelului educational- prin programul
Fiecare copil in Gradinita
Sustinerea activitatii culturale prin organizarea de evenimente culturalartistice si recreative
- Organizarea Serbarilor Birnovei 2016
-Realizare eveniment Spectacol de Crăciun la Căminul Cultural Bîrnova pe data de
21 decembrie 2016;
-Realizare eveniment Concert de Crăciun la Căminul Cultural Bîrnova pe data de 22
decembrie 2016;
Am continuat masurile pentru definitivarea procesului de restituire, in natura
sau prin echivalent, referitor la rectificari titluri de proprietate, fise de punere in
posesie- conform prevederilor Legii 165/2013.
Am reluat procedura de realizare PUG prin incheierea unui contract pentru
intocmirea PUG care cuprinde analize, reglementari si regulament local de urbanism
pentru intreg teritoriul administrativ al comunei.

Proiecte de viitor
Vom continua procesul de extindere al retelei apa si canalizare prin
intermediul operatorului SC ApaVital SA prin demararea unui nou proiectului
"Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in comuna Birnova” in
vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pentru extinderea retelei de alimentare
cu apa.
”Construire Sala de sport in comuna Birnova, judetul Iasi”- cu amplasament in
satul Paun- bugetul proiectului aproximativ 2.400.000lei- cuprinde construire Sala de
Sport, cu toate dotarile necesare conform standardelor precum si teren sport sintetic.
Construire „Parcuri de joaca pentru copii” in satele comunei Birnova, judetul
Iasi.
Vom

initia

intocmirea

documentatiei

pentru

depunerea

unui

proiect

„Reabilitare, modernizare si dotarea Caminului Cultural Birnova” cu finantare de pana
la 500.000 euro- proiectul va cuprinde realizare lucrari de reparatii la acoperisul
cladirii, imprejmuirea cu gard, rigole, realizarea sistemului de incalzire prin montarea
de centrale termice pe gaz, instalatie completa, dotarea cu mobilier sala de
spectacol-scena mobila, mese, scaune; dotarea cu sistem de sonorizare , ecran
mare, video proiector, dotarea cu recuzita pentru spectacole- costume nationale
pentru ansamblu si instrumente muzicale – pian si alte instrumente.
Proiectele comunitatii birnovene vor continua sa reprezinte o prioritate pentru
mine, pe toata perioada in care voi fi edilul comunei Birnova, motiv pentru care imi
iau angajamentul sa lucrez in continuare pentru dezvoltarea comunei Birnova.

PRIMAR,
Ec. Mihai Balan

