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Jaf la drumul mare din banii comunei Homocea:
u O firmă din Harghita ”suge” bani din bugetul comunei din cauza fostului primar
Comuna Homocea pierde miliarde de lei vechi, bani pe
care i-ar putea folosi pentru drumuri, școli și pentru alte
servicii destinate localnicilor. Motivul? Un contract
încheiat de fostul primar Neculai Ionescu cu firma
SC Impact Com SRL Toplița din județul Harghita
pentru o pagină de internet care nu are nicio utilitate.
Anul acesta, în contul datoriilor pe care le are de
recuperat firma, Primăria Homocea a pierdut un teren
de 12,6 ha pe care SC Impact Com SRL l-a executat în
contul datoriei.

Pagina de internet cumpărată de fostul primar este complet inutilă

În 2008, fostul primar Neculai Ionescu încheia (întâmplător
oare???) unul dintre cele mai păguboase contracte pentru
comuna Homocea: cumpăra de la o firmă din Harghita o
pagină de internet și servicii de întreținere, pe o perioadă de
cinci ani.
Chiar dacă nu a fost folosită, datoriile au curs, iar la preluarea mandatului de către actualul primar Vasile Petrea și
noul Consiliu Local, datoriile comunei către firma din
Harghita erau de peste 5 miliarde lei vechi. Bani pe care
judecătorii au decis că trebuie să îi plătească comuna
Homocea, cea mai mare parte fiind din penalitați și
întârzieri.

O hotărâre definitivă constată încetarea contractului dintre SC Impact Com
Toplița și UAT Homocea; aceștia cer însă în continuare bani

După preluarea mandatului de noua echipă primar - consilieri,
Primăria Homocea obține în luna mai 2017, o decizie prin
care firma de la Harghita nu mai poate prelungi contractul
după anul 2013, cum deja o făcuse.
Cei de la Harghita cer în continuare bani cu nemiluita în
contul datoriilor pe care comuna Homocea le are. Pun
poprire pe conturile comunei, solicită executarea silită și
obține în cursul acestui an vânzarea unui teren de 12,6 ha,
din domeniul comunei, contra sumei de 1,38 miliarde, care
au ajuns în conturile firmei de la Harghita. Din cauza contractului păgubos, patrimoniul comunei s-a diminuat astfel
cu 12.6 ha de teren (la pod la Canal), ca urmare a punerii în
executare silită. Suma rezultată din vânzare, de 1,38 miliarde lei
vechi a fost predată de executor firmei SC IMPACT COM SRL
Acum, firma de la Harghita cere din nou miliarde de lei
vechi din banii pe care îi plătește fiecare dintre locuitorii
comunei pentru închipuite penalități de întârziere. Numai
onorariul avocaților ajunge la peste 16.000 euro.
Deși contractul este încetat, așa cum au decis în mod definitiv
judecătorii, firma din Harghita sporește pe zi ce trece datoriile
pe care susține că le-ar avea comuna Homocea către această
societate. Acesta este jaf la drumul mare din banul public,
după cum spune și primarul Vasile Petrea.
Vasile Petrea, primarul comunei Homocea:

”De când am preluat mandatul de primar, una dintre principalele mele preocupări a fost să rezolv problema cu această firmă care ne
cere fără nicio justificare sume incredibile. Am mers, am discutat cu ei, le-am explicat omenește că nu avem cum să plătim pentru
servicii care nu au fost niciodată acordate, dar nu am găsit înțelegere și acum ne judecăm în continuare cu ei pentru că, deși au executat
un teren al comunei, vor în continuare bani!”
DOCUMENT OFICIAL!
Curtea de Conturi spune că Ionescu a dat ilegal 7 miliarde către IMPACT
Curtea de Conturi, care a verificat de curând modul în care s-au cheltuit banii publici la Homocea a descoperit că fostul primar, Neculai Ionescu,
a făcut plăți nelegale de peste 7 miliarde lei vechi către SC IMPACT COM SRL Sărmaș Harghita și a decis să îi impute acestuia. Sunt, conform documentului,
bani dați nelegal firmei din Harghita și altor persoane fizice. Pentru recuperarea sumei de peste 7 miliarde lei, Primăria Homocea va promova în perioada următoare
o acțiune judecătorească de recuperare a banilor de la cei vinovați, după cum a spus primarul Vasile Petrea.
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Biserica, stâlp al comunității

Clubul Copiilor din Homocea – o șansă
pentru un altfel de viitor
Susţinerea accesului la
educaţie al copiilor din
categorii sociale
dezavantajate este una
dintre priorităţile
administraţiei locale.

Sfin]ire Biserica COSTI{A
La Homocea oamenii sunt harnici și preocupați de
propria bunăstare, dar nu uită nicio secundă de
Dumnezeu. Deoarece o comunitate fără Dumnezeu
este sortită pieirii. În frunte cu edilul Vasile Petrea,
pentru care Biserica este parte a vieții de zi cu zi,
Consiliul Local a alocat fonduri pentru lucrări de
amenajare și gospodărire pentru cele trei biserici din
comună și a contribuit cu materiale și resurse umane
pentru realizarea acestora.
Cimitirul de la Homocea a fost extins și împrejmuit cu
un gard nou. Tot în cimitir s-a extins iluminatul public.

Clubul copiilor din Homocea
are ca principali beneficiari
copiii din familii numeroase,
CLUBUL COPIILOR
ale căror venituri şi condiţii
sunt insuficiente pentru a asigura nevoile educaționale ale acestora.
Scopul proiectului este acela de a încuraja frecventarea cursurilor școlare și
diminuarea abandonului școlar. Proiectul a fost posibil la Homocea datorită
Fundației de Sprijin Comunitar Bacău și Vodafone România, fiind implementat printr-un parteneriat între Autoritatea Publică Locală și Asociația ”Maria
Francisca”. Proiectul a fost mai mult decât binevenit în Homocea, unde, de la
an la an, numărul copiilor ce abandonează școala devine din ce în ce mai
mare. Prin activităţi de tip after school, ateliere de creație și petrecere a
timpului liber, ateliere IT și homework, se doreşte prevenirea abandonului
şcolar în rândul copiilor, pentru a creşte şansele de integrare a acestora pe
piaţa muncii, la momentul vârstei adulte.

Copiii de la Lespezi merită o școală nouă

Extindere cimitir
Și poate cea mai mare realizarea a fost faptul că în
anul care tocmai a trecut, două din cele trei biserici
din comună, respectiv biserica de la Costișa și
cea de la Lespezi, au fost sfințite în prezența
Înaltpreasfințitului Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și
Vrancei, alături de un sobor de preoți și diaconi.
De fiecare dată, bisericile au fost neîncăpătoare
pentru credincioșii veniți să participe la slujbele de
târnosire, care au ascultat cu evlavie cuvântarea
Înaltpreasfințitului, au trecut prin Sfântul Altar, au
primit ungerea cu sfântul Mir și au putut lua acasă
câte o bucățică de târnoseală. La Lespezi, lucrările
nu sunt încă finalizate, urmând ca biserica să fie
pictată în interior. Primarul a dat asigurări că ambele
biserici vor primi tot sprijinul necesar și în continuare.

Sfin]ire Biserica LESPEZI

După ani de zile în care elevii de la Lespezi au trebuit să își desfășoare
activitățile școlare în condiții vitrege, anul nou vine cu un proiect care va reda
copiilor un drept care le-a fost negat: dreptul al educație în condiții decente.
În fața vechii școli, va începe în primăvară construcția uneia noi, cu patru săli
de clasă, a căror lucrări se
speră că vor putea fi terminate până în toamnă, astfel
ca la 15 septembrie, elevii
de la Lespezi să poată
trece pragul clasei în noua
școală. Desigur, autoritățile
și-ar fi dorit să renoveze
vechea școală, dar pentru
că aceasta face obiectul
unui litigiu într-un dosar
{{coala LESPEZI ”rămasă după
aflat pe rolul Tribunalului,
mandatul fostului primar”
acest lucru nu a fost posibil.

Clubul Sportiv Homocea devine o certitudine
La începutul anului viitor, în urma solicitărilor venite din partea cetățenilor,
Consiliul Local al comunei Homocea va lua în dezbatere reînființarea Clubului
Sportiv Homocea, sub patronajul administrației publice. Clubul va încuraja
sportul local și va sprijini
educația pentru sănătate în
comună. Tocmai de aceea,
intenția este ca pe viitor CS
Homocea să aibă doar jucători
locali, știut fiind faptul că
homocenii nu sunt doar împătimiți ai fotbalului, dar sunt și
foarte talentați.
Clubul are bază proprie care a
fost, la rândul său, reabilitată
cu fonduri proprii ale comunei.
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Realizările prezente şi proiectele viitoare pentru
dezvoltarea comunei Homocea sunt semnificative şi
merită să le menţionăm:
Primăria a fost renovată
și reabilitată termic
"Omul sfințește locul"! Atât de multă înțelepciune și adevăr există în această zicală din străbuni! Omul gospodar
transformă în mod vizibil locul în care trăiește, locul în
care muncește. Omul gospodar pune pasiune și suflet în
ceea ce face și de aceea reușește în ceea ce își propune.
Reușește pentru că Dumnezeu îi ajută pe cei care cred, pe
cei care își pun propriile idealuri și valori în slujba celorlalți. Și pentru că o primărie trebuie să fie reprezentativă
pentru o comună, fiind dovada hărniciei celui care stă în
fruntea sa, astăzi fațada primăriei, dar și interiorul ei sunt
complet schimbate. Lucrările au început încă din primele
luni de mandat, culminând cu reabilitarea termică a
clădirii, în toamna acestui an și au fost executate din fonduri proprii, cu angajații primăriei și cu ajutorul SC
Prestări Servicii Homocea, societate aflată în subordinea
Consiliului Local.

Reabilitare Prim\rie interior [i fa]ad\

13,5 milioane de lei vor ajunge la Homocea prin PNDL
În vara aceasta, aproximativ 13.5 de milioane de lei au fost alocați de Ministerul
Dezvoltării Regionale pentru investiții la Homocea,
prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II).
Banii urmează a fi cheltuiți în
perioada 2017-2020, astfel:
1.530.102,00 lei pentru ”Modernizare
pod peste râul Polocin pe DC 16 sat
Homocea şi podeţe în Comuna
Homocea”, 2.811.854,45 lei pentru
”Extinderea reţea apă - canal în comuna
Homocea”, 9.100.313,00 lei pentru
”Modernizare drumuri de inters local în
Comuna Homocea”.
Anul acesta, administrația publică locală a
depus 9 proiecte. Trei dintre acestea, cele
menționate mai sus, au primit finanțare
prin PNDL, un alt proiect este eligibil pentru finanțare Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR), iar altele sunt în
curs de evaluare. Dezvoltarea comunei
Homocea depinde cel mai mult de
atragerea fondurilor europene, fapt care a
fost pe deplin înțeles de administrația
locală, în frunte cu primarul Vasile Petrea.
Pentru că Homocea merită să fie o
comună europeană, la standarde
europene.
Un proiect finanțat din bani europeni a fost realizat la Homocea în cursul acestui an prin intermediul AFIR. Este vorba despre
proiectul aferent Măsurii 125- ”Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Homocea”, finanțat prin PNDR.
Lucrările au fost finalizate!
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Lucrări pentru prevenirea inundațiilor și decolmatarea canalelor
Inundațiile care s-au produs în comuna noastră în cursul anului trecut au readus în vederea autorităților două probleme ce trebuiau
rezolvare cu prioritate: decolmatarea Polocinului și a canalelor de pe marginea drumurilor. Cei mai mulți dintre dumneavoastră au avut de
suferit în urma acestor inundații, lucru pe care primarul Vasile Petrea, l-a regăsit și în foarte multe dintre sesizările făcute către Primărie.
Prima dintre probleme a fost rezolvată după ce autoritatea locală și Sistemul de Gospodărire a Apelor au realizat decolmatarea pârâului
Polocin de la vărsarea în Siret și până la pod la Lespezi. În acest fel, s-a realizat și o necesară ecologizare a albiei Polocinului.
Din fonduri proprii, a fost rezolvată și cea de a doua problemă: canalele stradale au fost refăcute, reabilitate, betonate, iar în anumite zone
în care acestea nu existau, rețeaua a fost extinsă, pentru a asigura evacuarea apelor pluviale și prevenirea inundațiilor.

Refacere [an]uri inunda]ii

Lucr\ri drumuri

Autobasculantă cu lamă și sărăriță

O nouă locație pentru arhiva Primăriei

Comuna Homocea va beneficia, cel mai probabil din primăvara
anului următor, de această achiziția, prin intermediul asocierii cu
GAL ”Pădurile dacice". Autospeciala urmează să asigure, în
primul rând, cu dotările pe care le are, întreținerea drumurilor pe
timp de iarnă, prevenirea înghețului, activități pe care, până
acum, primăria era nevoită să le asigure cumpărând aceste servicii de la firme din afara comunei Homocea.

Una dintre principalele
probleme cu care s-a confruntat
administrația
locală imediat după preluarea mandatului a fost
cea a organizării arhivei.
De fapt, un maldăr de
saci, depozitați impropriu
într-o magazie veche în
care ploua și peste care se
așternuse mucegaiul. Nu
exista o evidență a documentelor aflate acolo, a
intrărilor sau ieșirilor,
deși legea stipulează foarte clar condițiile de organizare și depozitare a
documentelor în arhiva unei primării. Oricine avea acces la arhivă,
orice document putea dispărea fără a mai fi vreodată regăsit. Și poate
că aceasta a fost și intenția, pentru că lucrările pentru un nou sediu al
arhivei au fost bugetate, pe vremea fostului primar, pentru suma de
circa 800.000 lei, fără ca lucrările decontate să se regăsească şi în fizic.
Ce scuză mai bună putea exista pentru lipsa unui document decât o
arhivă complet dezorganizată? Cum lucrurile nu mai puteau fi lăsate la
voia întâmplării, documentele existente acolo au fost inventariate, recuperate, în
măsura în care a fost posibil, iar restul casate. Acum arhivei
i-a fost alocat un spațiu în fostul compartiment de la Taxe și Impozite,
unde orice document este arhivat, în conformitate cu prevederile legii.
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Cișmeaua de la Cireșoaia a fost reabilitată
Până când rețeaua de alimentare cu apă a comunei va ajunge
în toate gospodăriile, cișmeaua de la Cireșoaia rămâne o sursă
de apă pe care Primăria Homocea a reabilitat-o și a amenajat-o
cu fonduri proprii.

O societate cu homoceni,
pentru homoceni
Noua fa]\ a Ci[melei de la Cire[oaia

Parteneriat pentru lemne de foc
mai ieftine la Homocea
Criza lemnelor de foc pentru populație s-a făcut simțită și la
Homocea, însă, cu doar câteva zile înainte de începutul
sezonului rece, primăria Homocea a găsit soluția pentru ca
localnicii să poată cumpăra lemne necesare încălzirii locuinței.
Primăria Homocea a încheiat, pe 23 noiembrie, un parteneriat
pentru vânzarea de lemn pentru foc, cu Regia Națională a
Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Bacău, prin Ocolul Silvic
Sascut și Ocolul Silvic Căiuți. Prin acest parteneriat, primăria
vine în sprijinul tuturor cetățenilor din comună pentru a le da
posibilitatea de a-și achiziționa lemne de foc direct, fără
intermediari. Volumul disponibil de lemn de la Ocolul Silvic
Sascut și Ocolul Silvic Căiuți este de aproximativ 500 mc.
Fiecare familie sau gospodărie din comuna Homocea poate
achiziționa până la 10 mc. de lemn, iar ridicarea acestuia se va
face din rampele amenajate de Ocolul Silvic Sascut și Ocolul
Silvic Căiuți, după ce solicitanții vor face câte o cerere care va
fi depusă la sediul Primăriei Homocea.
Aici, cererile vor fi centralizate și transmise lunar către
Ocolul Silvic Sascut și Ocolul Silvic Căiuți. Informații
suplimentare pot fi obținute de la secretariatul Primăriei
Homocea sau la nr. de tel. 0237.271.116.

Pentru o mai bună gestionare a banului public, administrația locală
a luat decizia de a pune bazele unei societăți de prestări servicii
care să deservească în primul rând interesele comunei Homocea.
SC Prestări Servicii Homocea a luat ființă în 2016 și a însemnat
printre altele crearea a șase noi locuri de muncă pentru localnicii
comunei. Dar, mai mult decât atât, a însemnat o gestionare mai eficientă a banilor publici. Societății îi pot fi încredințate, la cel mai mic
preț, multe din lucrările ce trebuiesc realizate în comună și astfel
banii rămân în comună, întorcându-se la bugetul local. Multe din
lucrările realizate în ultimul an în Homocea sunt rezultatul eforturilor
depuse de angajații societății, care reușesc, cu costuri minime, să
schimbe, de la o zi la alta, fața comunei și mai ales, să facă
economii însemnate la bugetul local. Pentru că grija pentru
economisirea banului public și deci a banilor dumneavoastră, este
prioritatea noastră.

Achiziții pentru ușurarea
facturii primăriei
În cursul acestui an, Primăria a achiziționat o autospecială de intervenție cu nacelă, destinată atât intervenției la rețeaua de iluminat
public, schimbarea lămpilor arse, toaletarea arborilor dar și pentru
montarea ghirlandelor de sărbători. S-a calculat că de la achiziția
autospecialei, prin activități de autogospodărire, efectuate în regie
proprie, Primăria a reușit să facă serioase economii la buget. La
aceasta a contribuit și reabilitarea sistemul de iluminat public și
optimizarea consumului de energie electrică a sistemului de iluminat public în comuna Homocea. Calculul reprezentanților primăriei
la acest capitol este unul optimist: valoarea facturii la energie electrică a scăzut cu circa 50%.

Homocea a îmbrăcat haine de sărbătoare!
În prag de sărbători, Homocea se numără printre localitățile pentru
care ghirlandele de sărbători nu mai sunt un lux, ci un lucru normal.
Mai ales că, prin economia care se simte deja la factura electrică,
s-au putut achiziționa ornamente și luminițele pentru a crea o
atmosferă de sărbătoare și în comuna noastră.
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Pe ultima sută de metri pentru finalizarea PUG-ului
Planul Urbanistic General (PUG) al Homocei
este aproape finalizat.
În sfârșit, administrația locală va avea o evidență clară asupra
terenurilor și construcțiilor existente la nivelul comunei, pentru o
mai bună gestionare a acestora. Cel mai mare câștig al finalizării
acestui proiect este acela că, pe baza acestui PUG se pot face
diverse proiecte, multe cu finanțare europeană, dar și atragerea
în intravilanul comunei a unor suprafețe de teren pe care vor
putea fi construite noi locuințe.

Stațiile de autobuz din comună au fost renovate complet
Pe lângă problema indicatoarelor rutiere, de care fosta
administrație a ”uitat” ca de multe altele, locuitorii
comunei au sesizat actualului primar Vasile Petrea și
starea deplorabilă a stațiilor de autobuz din Homocea.
Care, ori nu erau, ori, acolo unde erau, se aflau într-o
avansată stare de degradare. Tot cu bani de la bugetul
local, Primăria a dispus montarea stațiilor pornind de la
betonarea platformelor și montarea de noi stații, care să
asigure, mai înainte de toate, utilitate dar și un aspect
plăcut, încadrat în noua față a comunei. Lângă stații,
Primăria a dispus și amplasarea de coșuri de gunoi.
Sumele alocate acestui proiect s-au încadrat în
prevederile bugetare, dovedind încă o dată că lucrurile
frumoase și utile se pot face fără risipă de bani!

Indicatoare rutiere și semnalizare în toată comuna
O componentă importantă în crearea
unui climat urban plăcut şi civilizat
este semnalizarea stradală instalată
în zonele intens circulate.
De circa 10-15 ani, comuna nu a mai
beneficiat de astfel de îmbunătățiri.
Începând cu luna aprilie, s-au realizat
indicatoare rutiere și de orientare în
întreaga comună.
Au fost instalate indicatoare de
”STOP!” și ”CEDEAZĂ TRECEREA!”
în vecinătatea Școlii Gimnaziale
Homocea, pe străzile principale și
secundare, la toate intersecțiile cu
DC 16, DJ 252, DJ 119 A
și DN 11A. De asemenea, în toată
comuna au fost executate lucrări de
întreținere a drumurilor, au fost
balastate drumurile sau plombate cu
asfalt acolo unde a fost nevoie.
Pentru că siguranța cetățenilor
este prioritatea noastră!
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Proiectele ambițioase de viitor sunt pe agenda Primăriei
Ce urmează? Ei bine, după ce au văzut că se poate, primarul,
viceprimarul, consilierii locali și echipa din cadrul primăriei
Homocea au planuri mari pentru anul ce urmează:
Proiect de alimentare cu gaze - discuțiile purtate de autoritatea locală
cu diverși furnizori sunt într-o fază avansată, cu mai mulți furnizori. Așa
cum speră primarul Vasile Petrea, acest proiect deosebit de important
pentru întreaga comună are nevoie de un sprijin financiar important și din
partea autorităților județene și centrale.
Realizarea de locuințe sociale - medici, cadre didactice, personal angajat în
cadrul primăriei, dar și alte persoane ar putea beneficia de acest proiect,
care prevede realizarea a două blocuri de locuințe sociale. Urmează să
fie identificat terenul pe care se vor ridica acestea, o estimare a costurilor
și identificarea surselor de finanțare.
Sala de sport pentru școala din Homocea - proiectul a prins deja o
formă concretă, iar discuțiile privind finanțarea acestuia sunt într-o fază
avansată. Alături de baza sportivă deja existentă, o sală de sport pentru
elevii de la Homocea și, în afara programului școlar, pentru cei care vor
să practice mișcare, va fi binevenită la Homocea.
Concesiunea unui teren pentru înființarea unui PECO - este un
proiect destinat atragerii investitorilor și care, va duce automat la crearea
de noi locuri de muncă. Pe lângă o imediată utilitate pentru localnici, dar
și pentru agenții economici din Homocea, realizarea unei astfel de
investiții este necesară comunei.

Așa este proiectată să arate viitoarea
sală de sport a Școlii Homocea

Ușa primarului este deschisă în permanență!
A fost una dintre primele promisiuni făcute în perioada campaniei electorale ca ușa primăriei să fie în permanență
deschisă, în primul rând locuitorilor, dar și reprezentanților societăților comerciale și potențialilor investitori.
Este o promisiune realizată, începând cu primul gospodar al comunei! Promisiune despre care primarul
Vasile Petrea și întreaga sa echipă spun: ”Am pornit împreună, continuăm împreună!”

