RAPORT
privind starea economică şi socială a comunei Augustin
la sfârşitul anului 2005
Cu toate că au trecut doar câteva luni de la înfiinţarea comunei Augustin, am
considerat necesară prezentarea unei informări privind starea economică şi socială a
localităţii noastre.
După cum ştim, înfiinţarea acestei unităţi administrativ - teritoriale a fost
aprobată prin Legea nr. 67 din 23 martie 2005. Primele măsuri după constituire au
fost cele referitoare la dotarea Primăriei cu cele mai necesare funcţionării. Astfel, am
instalat două posturi telefonice în instituţie, am cumpărat mobilier modern în birouri,
aparatură de birotică constând din trei calculatoare şi telefax, am achiziţionat
programul legislativ Legis. În acest fel am asigurat într-un timp foarte scurt
funcţionalitatea instituţiei şi cu puţin timp după înfiinţare am stat la dispoziţia
locuitorilor, rezolvând problemele curente ale comunităţii.
Una dintre priorităţile noastre a fost şi este menţinerea în stare
corespunzătoare a imobilelor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei.
Cu toate insistenţele noastre, preluarea patrimoniului de la Consiliul Local
Ormeniş a avut loc doar în luna octombrie, din cauza lipsei de colaborare şi de
înţelegere a autorităţilor din Ormeniş.
Acest fapt a condus la tărăgănarea executării câtorva lucrări, întrucât
Consiliul Local şi implicit Primăria nu au dreptul să investească, de exemplu, în
repararea imobilelor care sunt în proprietatea, respectiv în administrarea unei alte
persoane juridice.
În pofida acestor dificultăţi, după preluarea patrimoniului comunei Augustin
de la Consiliul Local Ormeniş, prin Protocolul nr. 1699/ 5 oct. 2005, în scurt timp am
început renovarea căminului cultural sătesc. A fost o investiţie de mare valoare, de
63.726,01 RON, şi care a constat din: schimbarea acoperişului, montare de geamuri
şi uşi termopane în întreaga clădire, tencuiri şi zugrăveli interioare şi exterioare,
montare de gresie şi faianţă în bucătărie, precum şi pardosire cu mozaic a sălii mari,
cumpărarea şi punerea în funcţiune a unui sistem de sonorizare. Astfel, căminul
cultural a căpătat un aspect total nou, modern, estetic şi care corespunde cerinţelor
actuale.
De asemenea, pentru a veni în ajutorul acelor săteni, care doresc să
organizeze sărbători familiale în căminul cultural, am cumpărat 150 buc. tacâmuri,
vase etc. De asemenea, după cum vă amintiţi, nu demult Consiliul Local a adoptat o
hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a căminului cultural,
tocmai cu scopul de a asigura, pe de o parte, folosirea în condiţii corespunzătoare a
acestei clădiri, iar pe de altă parte să prevină distrugerea şi deterioarea clădirii şi a
dotărilor din aceasta.
În cursul verii şi în cursul toamnei am efectuat în mod regulat lucrări de
întreţinere a drumurilor publice, constând din nivelarea părţii carosabile cu criblură.
Am efectuat reparaţii la acoperişul Şcolii Generale.
De asemenea, am reuşit să asigurăm lemne de foc atât pentru Primărie, cât şi
pentru Şcoala Generală şi Grădiniţa de copii, pentru ca aceste unităţi să funcţioneze
corespunzător şi în timpul iernii.

În prezent în comună funcţionează 7 unităţi comerciale.
În privinţa problemelor sociale, putem spune următoarele:
Conform datelor ultimului recensământ, în comună locuiesc 1540 de
persoane.
Din păcate, foarte multe familii –mai ales familiile rrome- trăiesc sub pragul
sărăciei. Rata şomajului este foarte ridicată, numărul populaţiei active fără loc de
muncă -şi implicit fără o sursă sigură de venit- depăşeşte pe cel al populaţiei active
ocupate.
Neexistând în comună agenţi economici importanţi, posibilitatea creării unor
locuri de muncă este foarte redusă. La acesta se mai adaugă şi lipsa de educaţie a
populaţiei active, având în vedere, că cei mai mulţi dintre ei nu au meserie, ba mai
mult, o parte nu au absolvit nici învăţământul obligatoriu. De aceea au puţine şanse
de a găsi un loc de muncă în localităţile situate la distanţe mici de comună sau la
Braşov. În aceste condiţii singura lor şansă de a supravieţui şi de a-şi creşte copiii
rămâne venitul minim garantat, alocat din bugetul de stat, care este de ajuns pentru
supravieţuire, dar nu şi pentru un trai decent.
În momentul actual beneficiază de acest fel de ajutor un număr de 308
familii, adică un număr de 986 de persoane. Suma pe care o plătim lunar pentru acest
scop ajunge la aprox. 30.000 RON.
Acordarea acestor sume pentru persoanele îndreptăţite are însă şi efecte
negative şi anume, adeseori constatăm, că cei din cauză nu vor să-şi onoreze obligaţia
corelativă şi anume să muncească lunar în folosul comunităţii un anumit număr de ore
prescrise de lege.
De asemenea, am observat, că, din păcate, foarte mulţi concetăţeni nici nu se
agită să schimbe situaţia jalnică în care se află şi să-şi caute un loc de muncă, fiind
mulţumiţi cu banii care vin de la stat ca ajutor social.
În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 76/2002, putem afirma că am profitat
pe deplin de prevederile ei, angajând până acum în totalitate un număr de 38 de
persoane, care au prestat diverse munci, cum ar fi:
- curăţarea malurilor cursurilor de apă
- diverse activităţi legate de administrarea fondului forestier: tăierea
copacilor, transportul acestora, pregătirea lor pentru timpul iernii pentru
instituţiile care aparţin Primăriei, întreţinerea pădurilor.
- Întreţinerea păşunilor
- Cosirea şi strângerea fânului de pe păşunile Primăriei şi de pe marginea
şanţurilor
- Întreţinerea şanţurilor, a drumurilor publice
- În timpul iernii, efectuarea lucrărilor de deszăpezire.
- Întreţinerea imobilelor aflate în proprietatea sau în administrarea
Consiliului Local
- De asemenea, aceste persoane sunt solicitate să colaboreze în toate
cazurile şi în toate situaţiile în care interesul comunităţii şi / sau cel al
Primăriei îl cere.
În prezent în Şcoala generală cu clasele I - VIII din Augustin învaţă un
număr de 244 elevi.
Educarea elevilor este asigurată de un număr de 8 învăţători şi 10 profesori.
Pedagogii sunt ajutaţi şi de personal auxiliar, şi anume de o secretară, 2 femei de
servici şi un muncitor de întreţinere.

În Grădiniţă învaţă un număr de 36 de copii, sub supravegherea unei
educatoare.
Din păcate, o parte din copii nu frecventează şcoala, respectiv grădiniţa în
mod regulat. Aceşti copii provin, în cele mai multe cazuri, din familii dezorganizate
sau din familii care îşi neglijează în mod constant copiii.
Din cauza neglijării îndatoririlor părinteşti anul trecut au fost luaţi din
familiile lor un număr de aproximativ 6 copiii şi daţi în plasament familial sau duşi în
centre de plasament, din cauza că autorităţile competente au considerat, că părinţii nu
asigură în mod corespunzător creşterea şi educarea lor, respectiv pentru că integritatea
fizică şi / sau psihică a minorilor a avut de suferit în mediul familial din cauza
comportamentului necorespunzător al părinţilor.
În încheierea acestei informări privind starea economică şi socială a comunei
Augustin, întocmită în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. „d” din Legea
nr. 215/2001, putem spune, ca o concluzie, că în cele câteva luni de la înfiinţare neam confruntat, cum era de aşteptat, cu câteva dificultăţi, dar am obţinut şi rezultate,
care ne îndeamnă să înfăptuim şi mai mult în folosul acestei comunităţi, care se
înfruntă cu numeroase probleme.
Pe această cale aş vrea să mulţumesc tuturor consilierilor pentru activitatea
desfăşurată în cursul anului trecut. Aş vrea să vă mulţumesc atât pentru propunerile
făcute dar şi pentru criticile pe care le-aţi formulat, care, împreună, ne-au ajutat să
luăm decizii şi să le executăm în modul cel mai corespunzător şi să ne continuăm
activitatea noastră de zi cu zi, desfăşurată în interesul comunei, pentru a atinge
obiectivele dorite atât de aleşii locali cât şi de comunitatea în a cărei serviciu suntem.
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