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Raport anual privind starea economica, sociala si
de mediu a Comunei Brusturi
- anul 2019 In conformitate cu prevederile Legii 215, art.68, alin (3), litera “a” anual primarul este obligat
sa prezinte o informare asupra starii de dezvoltare economica a comunei a carui edil este.
Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre.
Publicarea acestui material este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o reală
deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. Lucrarea de faţă este unul din instrumentele prin care
Primăria comunei Brusturi pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră,
despre modul cum au fost folosiţi banii publici. Consider că datele prezentate în raport pot oferi
cetăţenilor o imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi
eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.
Primarul ca autoritate a administraţiei publice locale, asigură respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor,
precum şi a Hotărârilor Consiliului Local.
Anul 2019 a fost unul greu nu numai pentru comuna Brusturi, ci şi pentru întreaga Românie
datorită instabilitîții politice la nivel central.
În aceste condiţii mai mult decât dificile, activitatea Primăriei Brusturi a trebuit să se adapteze noilor
realităţi economice. Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost astfel structurat încât să acopere
principalele direcţii de investiţii în infrastructură, alimentare cu apa, asistenţă socială, siguranţa
cetăţeanului, cultură, sănătate şi învăţământ, în condiţiile în care conturile Primăriei Brusturi au fost
greu încercate.
Comuna Brusturi are in prezent, conform datelor de la Recensamantul populatiei din
octombrie 2011, un numar de 4025 locuitori, din care populatie stabila 3842 locuitori, 1977 femei si
2048 barbati, fata de recensamantul efectuat in 2011 s-a observat o scadere a populatiei, dar nu este
semnificativa.
In anul 2019 s-au inregistrat un numar de 37 nasteri, 40 decese si un numar de 30 casatorii in
localitatea noastra.
Invăţământul
In comuna functioneaza doua scoli Brusturi si Tirzia si o gradinita in satul Poiana,
frecventand cursurile scolare si prescolare un numar de 392 copii repartizati astfel:
- Brusturi - 235 elevi prescolari si in clasele I-VIII
- Tirzia - 54 elevi prescolari si in clasele I-VIII
Gradinite: - Brusturi - 33 copii
- Tirzia - 21 copii
- Poiana - 14 copii
- Grosi - Numarul copiilor este in scadere de la an la an si din acest motiv se preconizeaza ca in aproximativ
doi ani de zile sa nu mai fie elevi suficienti la scoala Tarzia si sa trebuiasca sa o inchidem si sa
aducem restul de elevi din Grosi si Tarzia la scoala Brusturi, acolo ramanand doar o grupa de
gradinita.
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In anul 2019 a fost asigurat necesarul de lemne pentru scoli, a fost asigurat necesarul de
motorina pentru microbuzele de transport elevi, din aceste puncte de vedere invatamantul s-a putut
desfasura in conditii normale.
Biblioteca comunala a fost modernizata in 2012 si a functionat normal tot anul.
In campionatul 2018-2019 echipa de fotbal “Flacara Brusturi” in campionatul judetean liga a
V-a, s-a clasat pe locul al noulea, sub atenta ingrijire a domnilor Danut Sumanariu si Gheorghe Ignat.
Sănătatea
La capitolul sănătate avem în comună un medic de familie si o asistentă medicală la
dispensarul uman din comuna.
Pentru a veni in sprijinul cetatenilor este deschis si un punct farmaceutic in mediul privat, la
Dispensarul uman din satul Poiana, care vine in completarea serviciilor medicale de care au nevoie
locuitorii din satele Poiana, Tarzia si Grosi.
In domeniul sanitar-veterinar domnul Ionel Dumitru si tehnicianul Mariuta Viorel raspund cu
succes serviciilor solicitate de catre populatie.
Am reusit sa facem demersuri pentru ca si in 2019 sa avem angajati un numar de 27 asistenti
personali ai persoanelor cu handicap grav, fapt ce il consider foarte important, din punctul de vedere
al asistentei sociale.
Cultura
Folclorul cu tradițiile, obiceiurile și portul popular reprezintă comori inestimabile care definesc
identitatea unui popor, făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Toate
elementele de cultură și tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între generații.
Imensul tezaur folcloric cu toate elementele aparținătoare reprezintă reale documente grăitoare
privind istoria și cultura unui popor, constituind o componentă valoroasă, o moștenire neprețuită
pentru noi ca locuitori ai tării românești. Această moștenire strămoșească trebuie dusă mai departe
prin orice mijloace, deoarece, un popor trebuie să trăiască prin ceea ce lasă fiilor săi.
De aceea noi am venit cu propunerea şi am organizat pe 14 iulie 2019 o manifestare cultural artistică
de interes public, zonal și județean, denumită “Tradiţii şi meşteşuguri – mărturii ale identităţii
săteşti”. Manifestarea a avut loc în centrul comunei, pe stadionul din satul Brusturi, unde s-a
organizat un atelier–şezătoare și o expozitie cu câteva produse de poveste, făcute cu sufletul şi de
mâinile oamenilor din localitatea noastră și din împrejurimi: gastronomie, hande-made, suveniruri,
meşteşuguri, reunite într-un concept inovativ. Țesutul şi cusutul iilor rămân un meșteșug practicat și
astăzi cu măiestrie de femei din mediul rural. Odată cu trecerea timpului, ele și-au îmbunătățit
tehnicile prin ornamente diversificate. Realizarea costumelor populare, ștergarelor, a fețelor de masă,
cuverturilor, cergilor, pânzelor, perdelelor și traistelor s-a dezvoltat în timp, datorită creșterii nevoilor.
Ansambluri de dansuri și cântece populare, soliști vocali, precum și alte ansambluri din județul
Neamț şi nu numai, au participat la acest eveniment, oferind astfel spectacole și arătând frumuseţile
artei populare.
Starea economică
Ocupatia de baza a ramas agricultura cu ramura de baza cresterea animalelor, sursa stabila de
venit a populatiei fiind aceea din vanzarea laptelui. Cealalta ramura a culturilor vegetale si cerealiere
a ramas in urma deoarece lucrarile agricole sunt foarte scumpe si populatia imbatranita, adica forta de
munca tanara, un numar destul de insemnat fiind plecati in strainatate, unii pentru o perioada mai
scurta sau altii avand deja contracte sau vize de rezidenta pentru o perioada mai mare de timp.
In prezent in comuna isi desfasoara activitatea doua asociatii agricole, S.C. Carpat Agrom S.R.L. si
S.C. Hugsol S.R.L., care au arendat terenuri pana acum in suprafata de 445 ha. de pe raza comunei
noastre.
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Locuitorii comunei cresc în prezent un număr de 562 bovine, 150 cai, 1166 ovine si 335
caprine, 391 porcine.
Pe raza comunei functioneaza 3 asociatii de crescatori de animale care au arendate islazurile
comunale si primesc astfel subventii de la A.P.I.A. reusind astfel sa intretina stratul vegetal si sa
desfasoare un pasunat echilibrat. Islaz comunal au concesionat si doua persoane fizice pentru
cresterea oilor, in satul Brusturi si satul Poiana.
In sedinta de consiliu local din februarie 2019 s-a aprobat bugetul local. Lista de investitii a
fost completata fata de anul anterior cu obiective noi care sa acopere cat mai bine necesitatile
oamenilor.
Avem in derulare prin P.N.D.L. doua obiective de investitii "Modernizare scoala gimnaziala
"Ierimia Irimescu" din comuna Brusturi, judetul Neamt" si „Dispensar uman sat Poiana, comuna
Brusturi, judetul Neamt”, obiective care la inceputul lui 2018 au intrat la faza de licitatii pentru
proiectare si constructie si s-au semnat contractele de atribuire.
Pe G.A.L.-ul Tinutul Zimbrilor am primit finantare prin PNDR – AFIR fonduri europene,
pentruobiectivul „Înființarea și accesibilizarea unui spațiu public de recreere în Comuna Brusturi,
județul Neamț”, o reamenajare a spatiului aferent caminului cultural din Brusturi, mai exact un parc.
La nivel de primărie au fost sprijiniti cetatenii sa-si intocmeasca dosarele pentru primirea de
subventii la terenurile agricole, subventii pentru incalzirea locuintei, eliberare adeverinte si certificate
fiscale, eliberare de certificatede nastere si de deces etc.
Drumurile au fost intretinute bine, iar rigolele si santurile au fost curatate cu beneficiarii de
Legea 416/2001 in numar de familii: 85 la 1 ianuarie si in numar de 66 la 31 decembrie.
Am avut o iarna docila, drumurile au fost deszapezite constant, cu buldoexcavator cu lama si un
tractor cu lama, si, cu bani putini dar cu eforturi mari, am reusit sa dezapezim in timp util toate
arterele.
Am oferit sprijin financiar si logistic tuturor bisericilor de pe raza comunei noastre putand
afirma ca sunt intr-o stare buna chiar foarte buna. Ca exemple de lucrari ce au fost executate putem
exemplifica: la Parohia Brusturi s-a schimbarea invelitoarea de pe biserica si clopotnita; la Biserica
pe stil vechi Brusturi se continua lucrarile la construirea unei biserici noi cu fonduri atat de la
Consiliul Local Brusturi cat si de la Consiliul Judetean Neamt; la Parohia Poiana s-a susținut
cheltuiala cu funcționarea acestui locas de cult; la Biserica pe stil vechi Poiana s-a facut diverse
renovari si s-au acoperit o serie de cheltuieli de functionare; la Parohia Tarzia s-a reabilitat biserica;
la Parohia Grosi s-a schimbat tabla pe biserica de lemn; la Biserica pe stil vechi Grosi s-a montat
instalatia de caldura; la Manastirea Sfanta Cruce Poiana s-au acoperit o serie de cheltuieli curente.
Au fost facute revizii si montat lampi cu LED pe iluminatul public scazand consumul de
energie dar crescand numarul de lampi stradale. Tin sa subliniez faptul ca iluminatul stradal nu a mai
intampinat dificultati majore si datorita faptului ca au fost toaletati copacii de sub reteaua electrica,
dar si dispozitivul de aprindere/stingere a funtionat in parametrii stabiliti.
Deoarece pentru perioada cat am fost in litigiu cu A.F.I.R. nu am putut accesa fonduri
europene ne-am orientat sa ne folosim de Ordonanta Guvernului 28/2013 prin care sa mai facem
diverse proiecte.
Prin Programul Naționat de Dezvoltare Locala subprogramul „Modernizarea satului romanesc” am
fost sub contract de finantare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și
Fondurilor Europene pentru investitia “Modernizare drum comunal DCI Târzia- Groşi şi reţea de
drumuri vicinale comuna Brusturi, judeţul Neamţ”, adica asfaltarea a 5,333 km de drumuri cu santuri
betonate, la care avem un stadiu de executie de 100% și suntem in perioada de garantie.
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In 2019 avem pregatite ca propuneri de proiecte pentru anul 2020:
1. Continuarea colaborarii pe masterplanul judetului cu Compania Judeteana ApaServ S.A.
pentru extinderea cu alimentare de apa pe fiecare straduta din comuna;
2. Continuarea reabilitarii scolii Ierimia Irimescu din satul Brusturi, investitie in implementare;
3. Modernizarea iluminatului stradal prin montarea de lampi cu led si pe drumurile secundare
din sate;
4. Derularea construirii dispensarului uman in satul Poiana, investitie la care suntem la faza de
amenajari interioare si exterioare;
5. Conceperea temei de proiectare pentru extinderea retelei de gaz metan in comuna Brusturi;
6. Reabilitare și modernizare străzi afectate de inundații în comuna Brusturi, județul Neamț;
7. Alee pietonală cu șanțuri betonate și pasarelă peste pârâul Brustura adiacente DN 15 C satul
Brusturi;
8. Construirea unei sali de sport la scoala Brusturi;
9. Modernizare strazi in comuna Brusturi, in fiecare sat;
10. Modernizare şi dotare cămin cultural;
11. Loc de joacă pentru copii sat Poiana;
12. Extindere retea de apa in satul Tarzia;
13. Reabilitare teren de sport in satul Poiana;
14. Reabilitare teren de sport la scoala Tarzia.
Pe unele proiecte asteptam masuri de finantare pe fonduri europene, pe altele asteptam fonduri
guvernamentale iar in limita posibilitatilor si din bugetul local.
Sa nu credeti ca proiecte de asemenea anvergura pot fi finantate in acelasi an. Avem speranta ca vor
fi acceptate la finantare datorita necesitatii lor.
Vreau la final sa subliniez faptul ca eu, ca primar, împreună cu aparatul de specialitate am
avut o colaborare foarte bună cu şcoala, parohiile din comună, medici, poliţie şi societăţi comerciale.
Am sperat sa putem sa ne dezvoltam mult mai usor si sa ne infrumusetam comuna intr-o forma
continua si armonioasa.
Va mulţumesc pentru sprijinul acordat.

Cu respect,
PRIMAR
Daniel LOZONSCHI
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