
PROBLEME ALE ACTIVITĂȚII

CONSILIILOR POPULARE

CONSILIILE POPULARE - FERM ANGAJATE IN ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A SARCINILOR

CARE LE REVIN DIN PLANUL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, IN PROFIL
TERITORIAL Șl DIN PROGRAMELE ADOPTATE

întreaga activitate a consiliilor 
populare — organe locale ale puterii 
de stat, prin care oamenii muncii e- 
xercită puterea de stat în județe, mu
nicipii, orașe și comune — se des
fășoară pentru transpunerea în viață 
a hotărârilor de partid și legilor ță
rii, a indicațiilor date de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, în vederea dezvoltării e- 
conomiico-sociale și înfloririi tuturor 
localităților patriei, a creșterii con
tinue a nivelului de trai al tuturor 
locuitorilor orașelor și satelor-

Acționînd pe baza orientărilor și 
sarcinilor trasate de cel de-al XII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român și de Congresul al Il-lea al 
consiliilor populare, a prevederilor 
Legii nr. 57/1968 de organizare și 
funcționare a consiliilor populare, a 
celorlalte acte normative, organele 
locale ale puterii și administrației de 
stat, au un rol tot mai mare în con
ducerea întregii activități economice 
și sociale din județe, orașe și comu
ne, hotărând, potrivit legii, în toate
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problemele de stat pe plan local : 
industrie, agricultură, învățământ, 
cultură, ocrotirea sănătății, apro
vizionare și comerț, gospodărie co
munală și locativă, organizarea mun
cii și vieții tuturor locuitorilor. Și 
în continuare, preciza tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara 
lărgită a C.C. al P-C.R. din 1—2 iu
nie a.c- „trebuie să se întărească ro
lul consiliilor populare, al organelor 
de partid și de stat, in participarea 
cetățenilor din fiecare județ, din fie
care oraș și comună la realizarea 
producției, la înfăptuirea bunei a- 
provizionări, ca și la satisfacerea ne
cesităților generale ale societății, ale 
statului".

Consiliile populare răspund potrivit 
legii, de tot ce se hotărăște și se în
făptuiește în unitățile administrativ- 
teritoriale. Nu există, practic, nici un 
domeniu de activitate în care consi

liile populare să nu aibă atribuții și 
sarcini; și este firesc să fie așa, în
trucât ele sînt organe larg reprezenta
tive. alese prin votul cetățenilor din 
județe, municipii, orașe și comune.

Tocmai de aceea, în repetate rânduri, 
conducerea partidului și statului nos
tru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu precizează rolul deosebit și 
răspunderea care revin consiliilor 
populare în înfăptuirea hotărîrilor de 
partid și legilor statului, a planului de 
dezvoltare economico-socială în profil 
teritorial, în valorificarea superioară 
a resurselor existente în unitățile ad
ministrativ-teritoriale.

în prezent, consiliile 
dețene, municipale, ale 
municipiului București, 
comunelor, au, practic, 

populare ju- 
sectoarelor 

orașelor și 
posibilități

inepuizabile pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le ravin, dispun!nd de o 
largă autonomie. Tocmai de aceea, 
consiliile populare răspund nemij
locit pentru realizarea planului de 
către toate unitățile economice și so- 
cial-cu>lturale de pe tattitorlul jude
țelor, municipiilor, orașelor sau co
munelor, indiferent de subordonarea 
acestora (centrală sau locală).



îndeplinirea sarcinilor de plan de 
către toate întreprinderile și unită
țile existente pe teritoriu administra
tiv, la toți indicatorii, pe acest an și 
pe întregul cincinal, recuperarea 
restanțelor, acolo unde acestea există, 
lichidarea tuturor neajunsurilor din 
activitatea organelor locale ale puterii 
și ale administrației de stat, ale tu
turor unităților economice și institu
țiilor sînt sarcini prioritare trasate de 
conducerea statului nostru Și de care 
consiliile populare trebuie să se a- 
chite in mod exemplar.

în cadrul programelor și măsuri
lor de dezvoltare a bazei de materii 
prime și energetice a țării, consiliile 
populare au datoria să-și intensifice 
preocuparea pentru realizarea pre
vederilor privind extracția de cărbu
ne, petrol și gaze, minereuri și alte 
minerale, valorificarea potențialului 
hidro-energetic, recuperarea și valo
rificarea integrală a marilor resurse 
refolosibile existente în toate județele 
și localitățile țăfirii, să acorde o aten
ție deosebită noilor surse de materii 
prime și energie. Nu' există aproape 
comună, preciza tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în Cuvîntairea rostită la 
cel de-al II-lea Congres al consili
ilor populare, care să nu-și poată dez
volta surse proprii de energie din bio- 
gaz, energia vtatului, apel, soarelui. 
Practic, cea. 30 din județele țării, da
că nu mal multe, sublinia secretarul 
general al partidului nostru, au con
diții să facă zeci și sute de micro- 
hidrocentrale, prin folosirea surse
lor de apă existente.

Programele și măsurile stabilite în 
acest scop de consiliile populare pot 
și trebuie să fie realizate întocmai. 
Este necesar ca județele cu rămîneri 
în urmă în aceste domenii să revadă 
programele inițiale și să stabilească 
noi măsuri pentru recuperarea res
tanțelor și realizarea la termen a o- 
biectivelor stabilite.

Răspunderi deosebite revin consi
liilor populare în dezvoltarea indus
triei mici și artizanale, prestărilor de 
servicii către populație, producerii și 
livrării de mărfuri pentru fondul 
pieței și pentru export. Rezultatele 
obținute în aceste domenii pînă ’ în 
prezent, au permis o mai bună a- 
provizionare și servire a populației, a- 
sigurînd totodată o mai bună utiliza
re a resurselor locale. Putem apre
cia că unitățile de industrie mică ale 
consiliilor populare, ale cooperativei 

meșteșugărești sau de achiziții și con
sum, nu au valorificat Încă toate po
sibilitățile existente pe plan local 
pentru a-și aduce, pe măsura cerin
țelor, contribuția la aprovizionarea 
populației cu bunuri de consum, la 
exportul de mărfuri, la prestarea de 
servicii către populație. Stat încă 
mari posibilități pentru dezvoltarea 
producției articolelor de uz casnic și 
gospodăresc, a celei de artizanat, pre
cum și pentru mărirea substanțială a 
rețelei unităților prestatoare de ser
vicii, prin utilizarea unor spații exis
tente și construirea de noi unități, 
concomitent cu îmbunătățirea cali
tății serviciilor prestate.

în industria mică trebuie Să se ac
ționeze, în continuare, potrivit sar
cinilor de, plan pentru înființarea de 
noi unități producătoare de var, că
rămizi, produse de carieră și balas
tieră, să se valorifice mai intens re
sursele locale și materialele refolosi
bile, să sporească producția desti
nată fondului pieței și exportului.

Sarcini de o importanță deosebită 
în dezvoltarea economico-sociială a 
localităților, în ansamblul lor, revin 
consiliilor populare ta domeniul dez
voltării producției agricole, vegetale 
și animale, pentru care, consiliile 
populare stat titulare de plan și răs
pund de realizarea producțiilor pla
nificate- »

Acțlontad pe baza sarcinilor cuprin
se în planul de dezvoltare a agricul
turii și Industriei alimentare, a pro
gramelor adoptate, consiliile populare 
au obținut, ta ansamblu, rezultate 
bune ta domeniul producției agricole. 
O atenție sporită s-a acordat produc
țiilor vegetale și efectivelor de ani
male din gospodăriile populației cu 
teren agricol, cărora 11 s-a stabilit 
planuri de producție în care s-au în
scris șl obligațiile de livrare la fon
dul de stat.

Au fost luate unele măsuri pentru 
asigurarea bazei furajere, prin repar
tizarea de pășuni și finețe și pentru 
asigurarea de semințe șl* material să
di tor, Îngrășăminte chimice, substanțe 
de prevenire șl combaterea bolilor la 
animale etc.

Există, totuși, serioase rămîneri ta 
urmă cu privire la îndeplinirea sarci
nilor care revin consiliilor populare ta 
domeniul agriculturii.

Rămînerile ta urmă privesc, îndeo
sebi, produsele alimentare de bază — 
came, lapte de vacă, ouă — ceea co 

a condus la unele dificultăți în buna 
aprovizionare « populației și la prac
tica de a șe dirija către fondul jude
țean de conșum a unor cantități de 
produse agroaiimentare mai mari de- 
cît cele cuvenite, contrar prevederilor 
legale.

Consiliile populare trebuie să pună 
pe prim plan aplicarea cu fermitate a 
indicațiilor date do tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Consfătui
rea de lucru de la C.O. al P.C-R. 
din 19—20 august ac. pentru a se 
recupera rămînerile in urmă, acolo 
unde există, a se Îndeplini integrai 
prevederile de plan și din programe, 
a se lichida neajunsurile existente 
ta agricultură, slaba preocupare pen
tru gospodărirea fondului funciar, 
pentru executarea la timp și de ca
litate a lucrărilor agricole, pentru 
îngrijirea animalelor, precum șl pen
tru Întărirea ordinii și disciplinei ta 
rlndul cadrelor din agricultură.

Consiliile populare trebuie să ac
ționeze eu mal multă hotărîre pen
tru realizarea programelor de auto- 
aprovizionare, pentru livrarea la fon
dul de stat a cantităților de produse 
agroaiimentare stabilite, pentru a se 
asigura o bună aprovizionare a popu
lației cu aceste produse.

Tocmai de aceea, precisa tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Consfătui
rea do lucru do la C.O. al P.C.R. din 
1*—20 august a<, este necesar să M 
pună capăt unor manifestări exis
tente ta câteva județe care, nereali- 
ztad producția, au consumat mal mult 
decît era prevăzut ta plan ta condi
țiile realizArii ta întregime a pro
ducției. „A avea doar dreptul să ceri 
și să consumi, aceasta nu este nici 
autocondueerev nici autoaproviiionare; 
aata este anarhie, nihilism, lipsă de 
răspundere".

Acum, in plină campanie agricolă, 
consiliile populare trebude să vegheze 
ca programele pentru buna desfășura
re a acesteia să se realizeze întocmai. 
Să se acorde cea mei mare atenție 
recoltării la timp și fără pierderi a 
legumelor și fructelor și aprovizionă
rii ritmice a piețelor și fabricilor de 
conserve, recoltării porumbului, sfe
clei, cartofilor, a furajelor necesare 
pentru iarnă (strtagerea tulptaelor și 
capitulelor de floarea soarelui, a po
rumbului pentru pastă, a celorlalte 
furaje grosiere), depozitării cores
punzătoare a acestora, precum și în
cheierii la timp a tasămtaț&rllor de



toamnă. Trebuie să asigurăm funcțio
narea ireproșabilă a utilajelor de re
coltat, a tuturor mijloacelor de trans
portat recolta.

Este necesar să se Intensifice acti
vitatea de contractare și achiziții de 
produse vegetale și animale de la gos
podăriile populației, pentru realiza
rea efectivelor de animale prevăzute 
în plan, a sporului de greutate, pen
tru livrarea producției de carne, lap
te, ouă, ' stabilită în programele de 
autoaprovizionare, în vederea asigu
rării fondului de marfă pentru piață, 
a fondului de stat, precum și pentru ■ 
alte necesități ale statului, inclusiv 
exportul, concomitent cu sprijinirea 
corespunzătoare a gospodăriilor popu
lației pentru ca acestea să livreze la 
stat cantități sporite de produse a- 
groalimentare.

In același timp, consiliile populare^ 
organele județene răspunzătoare de 
activitatea din agricultură, zootehnie, 
pomicultură și legumicultura, trebuie 
să acționeze pentru producția anului 
viitor. Campania agricolă de toamnă 
trebuie să se desfășoare în condiția op
time, astfel încât să se creeze con
dițiile corespunzătoare pentru, reali
zarea unei producții corespunzătoare 
în anul viitor.

Trebuie să acordăm toată atenția 
efectuării arăturilor și însămînțărilor 
de toamnă, efectuării acestora în pe
rioadele optime. Este necesar să se 
evite în mod categoric de a se însă
mânța a doua zi după arătură și a- 
ceasja nu întârziind însămînțarea, ci 
devansând arătura. în același timp, 
trebuie să asigurăm și inȘămînțarea 
furajelor, a pășunilor, potrivit sarci
nilor stabilite in plan.

Organele locale ale puterii și admi
nistrației de stat au răspunderi deo
sebite în sistematizarea teritoriului, 
a localităților urbane și rurale, al in
vestițiilor șl al construcțiilor de locu
ințe.

Pe baza orientărilor și indicațiilor 
stabilite de conducere s-au obținut re
zultate bune în sistematizarea șl mo
dernizarea localităților, în edificarea 
zonelor centrale, a unor noi cartiere 
de locuit, în organizarea zonelor și 
platformelor industriale, a rețelei de 
circulație și transport. Numai în pe
rioada 1 ianuarie—31 august 19®2 
au fost date în folosință peste 85 000 
locuințe cu dotările social-culturale și 
edilitare aferente.

*
Consiliile populare județene, mu

nicipale, orășenești șl comunale tre
buie să acționeze mai hotărît pentru 
aplicarea prevederilor Legii sistema
tizării, ale schițelor și detaliilor de 
sistematizare aprobate, să vegheze 
la realizarea construcțiilor în strictă 
conformitate cu autorizațiile legale, 
iar amplasarea noilor obiective eco
nomice, social-culturale, dotărilor, a 
locuințelor și -altor construcții să se 
facă cu respectarea strictă a preve
derilor din schițele și detaliile de sis
tematizare, luînd măsuri pentru înlă
turarea cazurilor de încălcare a legii 
sistematizării, a cazurilor de încălca
re a normelor ou privire la rezistența, 
funcționalitatea și aspectul locuințelor.

în perioada care a mai rămas pînă 
la sfârșitul acestui an, consiliile popu
lare trebuie să intensifice ritmul de 
execuție pe șantiere, în vederea rea
lizării integrale a planului de inves
tiții șl construcții de locuințe. în a- 
cest scop, este necesar să se urmă
rească respectarea graficelor de exe
cuție pe fiecare șantier, să se asi
gure aprovizionarea la locul de mun
că cu materialele șl prefabricatele ne
cesare, să se întărească ordinea șl dis
ciplina în muncă, să se urmărească 
prin comisiile de recepție și colective 
de control calitatea lucrărilor și să 
se adopte măsuri concrete pentru re
cuperarea tuturor restanțelor îndeo
sebi la județele: Arad, Biistrița-Năsă- 
ud, Brașov, Brăila, Oaraș-Severin, Că
lărași, Dîmbovița, Giurgiu, Harghita, 
Hunedoara, Ialomița, Prahova, Satu 
Mare, Timiș șl altele. în același timp, 
consiliile populare, unitățile de con
strucție, organizațiile de proiectare 
județene au obligația să asigure con
dițiile tehnice și organizatorice pentru 
pregătirea realizării planului pe anul 
1983. în acest scop se vor preda con
structorilor toate proiectele de execu
ție, se va asigura deschiderea finan
țărilor și se va treCe la atacarea în
tregului volum de construcții ce este 
prevăzut în plan

O atenție sporită trebuie să se a- 
corde asigurării din resurse locale a 
unor materiale de construcții, prin or
ganizarea producției de var, cărămi
dă, agregate minerale și alte mate
riale- Totodată, este necesar să se 
asigure gospodărirea națională a ma
terialelor, un control sever al consu
mărilor de materiale, combustibil șl 
energie^ lichld/îndu-se practica de

pășirii normelor tehnice și de consum 
stabilite, degradările, risipa, sustrage
rile de materiale.

După cum se știe, activitățile de 
gospodărie comunală și locativă se 
înscriu ca obiective importante în 
ansamblul dezvoltării; generale eco- 
nomico-socială, a tuturor localităților. 
Sînt alocate, an de an, importante 
resurse materiale și bănești pentru 
construirea și întreținerea locuințelor 
și sporirea continuă a dotărilor edi
litare, pentru alimentări cu apă, trans
port în comun, modernizarea străzi
lor, salubritate și pentru alte activi
tăți de gospodărire a localităților. Sînt 
însă mari rămâneri în urmă în toate 
județele.

Consiliile populare trebuie să-și 
intensifice eforturile pentru realiza
rea întocmai a sarcinilor de plan în 
domeniul gospodăriei comunale și 
locative, la toți indicatorii, să se pre
ocupe mai mult de realizarea obiec
tivelor de investiții, buna gospodă
rire a baze: tehnice existente, de re
țelele și instalațiile de alimentare cu 
apă, canalizare, epurare, de menți
nerea curățeniei, transportul rezi
duurilor menajere și gunoaielor la 
rampele de depozitare, de salubrizarea 
localităților, antrenând în mai mare 
măsură locuitorii orașelor și satelor 
la realizarea unor lucrări de drumuri, 
regularizări de albii, consolidări de 
maluri, alimentări cu apă, canalizări, 
amenajări de zone verzi și locuri de 
agrement, la punerea în valoare a tu
turor resurselor locale, în general la 
buna gospodărire a localităților. Ac
țiuni deosebite trebuie întreprinse 
pentru atragerea în circuit de noi 
surse energetice : energia, solară, eo
liană, producerea de biogaz și altele 
în vederea înlocuirii combustibililor 
clasici.

Avînd în vedere că în curînd vom 
intra în sezonul friguros este necesar 
să se urgenteze și să se încheie lu
crările de revizii și reparații la cen
tralele și reperele termice, să se a- 
pllce eu exigență toate măsurile de 
bună gospodărire și economisire a 
combustibililor și energiei, rezultate 
din Decretul nr. 240/1982, să se Ur
genteze trecerea cazanelor de pe com
bustibil lichid pe combustibil solid și 
să se asigure apă caldă șl căldură
potrivit reglementărilor legale în vi
goare.



întreaga activitate pe care o des
fășoară consiliile populare, rezultate
le bune obținute, conduc, în mod ne
mijlocit, la dezvoltarea și înflorirea 
localităților, la creșterea surselor de 
venituri proprii, la traducerea în via
ță a sarcinii trasate de conducerea 
partidului și statului, de Congresul 
al Il-lea al consiliilor populare, ca, 
pe baza aplicării, principiilor noului 
mecanism economico-financiar, a au- 
toconducerii și autogestiunii, să se 
treacă treptat la autofinanțarea tutu
ror unităților administrativ-teritoriale.

Avînd în vedere că rezultatele ob
ținute pînă în prezent, pe acest plan, 
nu sînt pe măsura posibilităților de 
care dispun consiliile populare — nu
mărul unităților administrativ-teri- 
toriale care se autofinanțează fiind 
încă redus — este necesar să se in
tensifice activitatea de sporire a veni
turilor la bugetele locale, în primul 
rînd pe calea creșterii veniturilor re
zultate din dezvoltarea industriei mici, 
colectarea și valorificarea deșeurilor 
de orice fel, înființarea de ciupercă- 
rii, valorificarea florei spontane, creș
terea iepurilor de casă, a păsărilor, 
albinelor, încasarea la timp și In
tegrai a veniturilor la bugetele lo
cale rezultate din închirierea locu
ințelor și prestarea unor servicii, a 
impozitelor și taxelor datorate de 
populație, precum și prin utilizarea, 
cu maximum de eficiență a cheltuie
lilor bugetare.

Folosind cadrul devenit tradițional 
al întrecerii socialiste, consiliile 
populare trebuie să participe și să 
organizeze în mai mare măsură, acti
viștii consiliilor populare, masele de 
cetățeni, în scopul sporirii contribu
ției lor la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, la dezvoltarea și 
înfrumusețarea localităților, la reali
zarea unor lucrări și obiective social- 
culturale, pentru satisfacerea nevoilor 
de interes local. Este necesar să ac
ționăm încă de acum în spiritul pre
vederilor din proiectul de lege cu pri
vire la obligațiile și răspunderile con
siliilor populare, unităților socialiste 
și ale cetățenilor pentru buna gospo
dărire, întreținere și curățenie a loca
lităților urbane și rurale, păstrarea or
dinii și disciplinei publice.

De asemenea, organele locale ale 
puterii și administrației de stat tre
buie să se preocupe mai mult de în
casarea contribuției bănești stabilită 

în adunările locuitorilor, îndeosebi în 
municipiile și orașele în care sînt 
restanțe mai mari, de asigurarea la 
timp a documentațiilor tehnico-econo- 
mice pentru obiectivele stabilite și a 
materialelor necesare, de asigurarea 
forței de muncă pentru executarea lu
crărilor.

Desigur că exercitarea în bune con
diții a atribuțiilor care revin consi
liilor populare, îndeplinirea tuturor 
sarcinilor rezultate din documentele 
de partid și legile statului nu se pot 
realiza decît printr-o bună organizare 
a muncii și prin funcționarea ire
proșabilă a tuturor formelor de par
ticipare a cetățenilor la realizarea tre
burilor pe plan local — adunări ce
tățenești, comitetele de cetățeni, a- 
sociații ale locatarilor etc-

Consiliile populare trebuie să asi
gure dezbaterea în adunările cetățe
nești, în sesiuni și ședințe de comite
te (birouri) executive a celor mai im
portante probleme, să activizeze mai 
mult munca deputaților, comisiilor 
permanente și delegaților sătești, a 
comitetelor de cetățeni și asociațiilor 
de locatari și să-i atragă la traduce
rea în viață a sarcinilor care le re
vin din documentele de partid și le
gile statului, din propriile lor hotă- 
rîri.

Prin aceasta asigurăm realizarea în 
practică a sarcinii trasată de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului nostru, președin
tele Republicii Socialiste România, în 
Cuvîntarea rostită la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor populare, „de 
a face totul pentru a asigura func
ționarea în cît mai bune condițiuni a 
acestui cadru democratic, pentru per
fecționarea Iui, pentru a asigura ca in 
toate domeniile masele populare să fie 
participante active la tot ceea ce se 
hotărăște și se înfăptuiește în țara 
noastră**.

★
Multe din aceste probleme au fost 

dezbătute în Plenara Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare 
din 28 august a.c., la care au partici
pat reprezentanți ai unor ministere și 
organe centrale, cadre de conducere 
și specialiști din sistemul consiliilor 
populare.

Partidpanții la plenară au analizat, 
în lumina sarcinilor și orientărilor 
stabilite de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Plenara lărgită din 
1—2 iunie 1982 și La Consfătuirea de 

lucru de la C.C. al P.C-R. din 19—20 
august a.c-, activitatea consiliilor 
populare pentru realizarea planului de 
investiții, construcții de locuințe, in
dustrie mică și export, contractarea și 
achiziționarea produselor agricole, , mo
dul în care se acționează în vederea 
autofinanțării unităților administrativ- 
teritoriale.

Un accent deosebit s-a pus pe buna 
pregătire și desfășurare a campaniei 
agricole de toamnă, în conformitate 
cu programul aprobat de Biroul Exe
cutiv al Consiliului de Miniștri.

Au fost, de asemenea, dezbătute 
problemele privind asigurarea integri
tății, funcționalității, durabilității și 
calității locuințelor, a esteticii urbane, 
precum și modul în care s-a acționat 
pentru soluționarea problemelor ridi
cate de cetățeni în scrisori și audiențe 
în semestrul 1.1982.

Plenara a stabilit măsuri pentru 
îmbunătățirea în continuare a muncii 
consiliilor populare, în vederea înde
plinirii planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-sociială în profil teritorial, a 
programelor de autoconducere și au- 
toaprovizionare și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă.

In cadrul plenarei, participanții la 
dezbateri s-au referit la creșterea e- 
xigenței și răspunderii organelor lo
cale în îndeplinirea atribuțiilor ce le 
revin, acordarea unui sprijin mai efi
cient și mai operativ, din partea unor 
ministere pentru soluționarea proble
melor ce depășesc posibilitățile consi
liilor populare și îmbunătățirea apro
vizionării ritmice tehnico-materiale a 
unităților economiei locale, făcînd tot
odată ■ propuneri pentru îmbunătățirea, 
în continuare, a muncii consiliilor 
populare.

Participanții la plenară au asigurat 
conducerea partidului și statului, pe 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului nostru, 
președintele republicii, că lucrătorii 
din sistemul consiliilor populare vor 
acționa ferm pentru traducerea în 
viață a orientărilor și indicațiilor date 
La Plenara lărgită din 1—2 iunie și la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 19—20 august a-c., pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce 
revin consiliilor populare din aceste 
documente de partid, de excepțională 
importanță pentru activitatea consili
ilor populare



REALIZAREA DE CĂTRE CONSILIILE POPULARE A 
PLANULUI IN INVESTIȚII Șl CONSTRUCȚII DE LO
CUINȚE, INDUSTRIE MICA Șl EXPORT, PRECUM Șl 
IN CONTRACTAREA Șl ACHIZIȚIONAREA PRODUSE
LOR AGRICOLE, PE PERIOADA 1 IANUARIE-31 IU
LIE 1982. MODUL IN CARE SE ACȚIONEAZĂ IN 
VEDEREA AUTOFINANȚĂRII UNITĂȚILOR ADMINIS- 
TRATIV-TERITORIALE. MASURILE CE SE IMPUN PEN
TRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR IN ACESTE 

DOMENII

Hotărîrile Congresului al XH-lea. al P.C.R., indicațiile 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, stabilesc cu claritate sarcinile și răspunderile 
consiliilor populare în elaborarea și realizarea planurilor 
de dezvoltare economico-socială, a programelor de autocon- 
ducere și autoaprovâzionare teritorială, în dezvoltarea și 
înflorirea continuă a localităților patriei noastre și crește
rea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor 
muncii.

Analizînd în spiritul orientărilor și exigențelor puse la 
recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C-R. ,din 
19—20 august a.c., activitatea consiliilor populare, rezultă 
că acestea au acționat pe baza documentelor de partid și 
legilor statului, a hotărîrilor adoptate la cel de-al IMea 
Congres al consiliilor populare, pentru realizarea sarcini
lor ce le revin din planul de stat și din programele adop
tate, punând îndeosebi accentul pe sarcinile de investiții 
și construcții de locuințe, dezvoltarea industriei mici și a 
prestărilor de servicii, sporirea eficienței economice a tu
turor unităților locale, precum și pe realizarea programelor 
de auitoconducere și autoaprovizionare teritorială și înde
plinirea planului de contractări și achiziții la produsele a- 
gricoie, vegetale și animale-

De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată apli
cării principiilor noului mecanism econom ico-financiar, în 
vederea trecerii treptate la autofinanțarea unităților ad- 
ministnativ-teritortale, prin creșterea veniturilor la buge
tele locale, în principal, prin dezvoltarea industriei mici, a 
prestărilor de servicii, sporirea cantităților de produse li
vrate la fondul pieței. Au fost stabilite măsuri concrete 
pentru creșterea beneficiilor, rentabilizarea tuturor acti
vităților, produselor și serviciilor, valorificarea în mai 
mare măsură a resurselor locale, utilizarea materialelor re- 
folosibile și recuperabile, promovarea unui regim sever de 
economii în cheltuirea fondurilor bugetare și sporirea con
tribuției populației la efectuarea lucrărilor edilitar-gospo- 
dărești și de interes obștesc.

Acțiunile întreprinse de consiliile populare pe baza sar
cinilor trasate la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R- 
din 14—15 mai și măsurile stabilite ca urmare a ședinței 
din 29 mai cu prim-vicepreședinții comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene, au făcut să se obțină, 
pe primele 7 luni ale acestui an, rezultate bune în înde
plinirea planului.

IN INVESTIȚII. Planul consiliilor populare pe această 
perioadă, s-a realizat la investiții, în proporție de 91,8%, 
iar Ia structura de construcții-montaj în proporție de 
95,7%. în luna iulie, planul de investiții s-a realizat nu
mai în proporție de 85,4%, respectiv 91.9% la construcții- 
montaj. Rămânerile în urmă urmează să fie reprogramalte 
și recuperate în întregime în lunile1 următoare Planul pe 
semestrul I de punere în funcțiune a fondurilor fixe, la 
consiliile populare, a fost îndeplinit în proporție de 101%.

Rezultate bune în realizarea planului de investiții au 
obținut județele: Alba (100.3%), Bacău (103.8%), Bistrița- 
Năsăud (106%). Buzău (102,6%), Cluj (100,8%), Covasna 

(102,8%), Iași (103,6%), Neamț (101,5%), Olt (100,7%), Vas
lui (106,2%), Vîlcea (109,7%), Vrancea (100,2%), municipiul 
Bucuirești (100,4%) și altele-

Ca urmare a priorității acordate construcțiilor de locu
ințe, planul pe 7 luni s-a, realizat în proporție de 100,7% 
la total și 101,4% la construcții-montaj, volumul planificat 
de construcții pentru locuințe fiind depășit cu 218 mili
oane lei. f

Ca urmare a sprijinului acordat in această perioadă, or
ganizațiilor județene de construcții cu rămîneri în urmă 
din județele, Botoșani, Călărași, Giurgiu, Gorj, Ialomița 
și altele;, ritmiil realizării planului de investiții a crescut 
lună de lună.

Unele județe, însă, care deși au unități puternice de con
strucții, nu au luat toate măsurile pentru folosirea între
gii capacități de execuție, înregistrînd rămîneri în unmă 
la realizarea, pianului de investiții: Brașov (70,3%), Timiș 
(77,1%), Sibiu (81,2%), Galați (83,4%), Prahova (84,5%), 
Maramureș (85,1%), Bihor (85,3%), Suceava (89,5%) și altele-

Cauzele nerealiizării planului de investiții la aceste ju
dețe se datoresc, în principal, pregătirii necorespunzătoare 
a planului pe acest an, nesoluționării la timp a tuturor 
problemelor apărute pe parcursul proiectării, neobținerii 
avizelor și aprobărilor în termen pentru începerea obiec
tivelor de investiții. La nivelul comitetelor executive res
pective nu se exercită o urmărire sistematică a pregătirii 
investițiilor și asigurării condițiilor pentru realizarea a- 
cestora. Nici Comitetul pentru Problemele Consiliilor Popu
lare nu a acordat un sprijin operativ în soluționarea pro
blemelor legate de elaborarea și aprobarea documentați
ilor de investiții și pentru eliberarea amplasamentelor.

Față de prevederile planului pe 7 lunii de 74 626 apar
tamente, din care 66 774 la consiliile populare și 7 852 
prevăzute a fi realizate de unele ministere, s-au dat în 
folosință 70 560 apartamente, din care 64 722 de consiliile 
populare și 5 838 de ministere. Planul de locuințe în pro
fil teritorial s-a realizat în 18 județe, iar un număr de 28 
consilii populare au realizat și depășit planul propriu de 
locuințe, depășiri mai mari fiind la județele, Argeș, Bacău, 
Bihor, Cluj, Mehedinți, Mureș, Neamț, Timiș, Vaslui, Vîl
cea, municipiul București și altele. Sub nivelul posibilită
ților s-a acționat în județele, Brașov, Dîmbovița, Ialomița, 
Satu Mane, Sălaj, Sibiu și Suceava, datorită unor defici
ențe organizatorice, folosirii insuficiente a utilajelor din 
dotare și a forței de muncă de care dispun. în urma ana
lizelor efectuate și a măsurilor luate, în această perioadă, 
în județele respective se acționează mai intens pentru 
creșterea ritmului de dare în folosință a locuințelor în se
mestrul II a.c.

La sfîrșitul lunii 19 571 apartamente erau în finisaj, iar 
34 044 apartamente se găseau la structura de rezistență în 
stadii avansate. Este necesar să fie atacate de îndată toate 
blocurile de locuințe cu termen de dare în folosință în 
acest an, îndeosebi în județele cu un număr mai mare de 
apartamente neatacate cum sînt: Brașov, Timiș, Iași, Dîm
bovița și altele. De asemenea, trebuie impulsionată reali
zarea structurii la cele peste 27 mii apartamente aflate 
în stadiul de fundație și trecerea la finisarea acestora. Din 
frontul de lucru al anului 1983 au fost atacate un număr 
de peste 50 mii apartamente.

Rămîneri în urmă importante la realizarea planului de 
locuințe înregistrează Ministerul Construcțiilor Industriale 
și Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Con
strucții, care, prin plan, au avut sarcina să dea în folosin
ță, în această perioadă, 1 600 apartamente în bazinele mi
niere din Valea Jiului și Oltenia și au realizat numai 850 
apartamente, iar în municipiul Călărași, din 500 aparta
mente, Ministerul Construcțiilor Industriale a dat în fo
losință numai 60 apartamente. Un nivel mai scăzut la 
realizarea planului propriu de locuințe mai prezintă Mi
nisterul Industriei Metalurgice și Ministerul Minelor. 
Față de 2 200 apartamente prevăzute în planul consiliilor 
populare să fie executate pentru ministere în această pe
rioadă, s-au dat In folosință 2 400 apartamente. Recupe- 



narea rămînerilor in urmă de la ministere trebuie să pre
ocupe în aceeași măsură și consiliile populare respective, 
care răspund de realizarea planului de construcții de lo
cuințe în profil teritorial.

In perioada analizată, odată cu locuințele, s-au dai în 
folosință și 120 000 mp spații comerciale la parterul blocu
rilor, fiind realizat pianul valoric al Ministerului Comer
țului Interior pe această perioadă. Rămîneri în urmă se 
înregistrează însă la județele Alba, Arad, Giurgiu, Ialo
mița, Mehedinți, Sălaj, Teleorman și altele.

Din fondurile proprii ale populației au fost date în fo
losință 2 700 locuințe executate în regie, iar 10 70^. locuințe 
se află în execuție, din care 3 800 sînt începute în pri
mul semestru al anului.

O situație necorespunzătoare există și în realizarea pla
nului pe 7 luni la investițiile din gospodăria comunală și 
industria mică, care s-au realizat numai în proporție de 
74,4% față de plan. Un număr de peste 180 capacități și 
obiective care trebuiau executate în această perioadă nu 
au fost puse în funcțiune : lucrări de alimentare cu apă 
și canalizare, rețele și stații de epurare, baze de produc
ție, microhidrocentrale, unități de industrie mică și de 
prestări servicii- Cele mai slabe rezultate în realizarea a- 
cestor investiții aU consiliile populare județene Argeș, Bis- 
trița-Năsăud, Brăila, Călărași, Covasna, Dîmbovița, Dolj, 
Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, 
Satu Mare, Sălaj,' Sibiu, Teleorman, Timiș, Vîlcea și Vran- 
cea.

O problemă deosebită o constituie realizarea investiți
ilor pentru dezvoltarea industriei mici, la care se înregis
trează mart rămîneri în urmă. Astfel, pe 7 luni ale aces
tui an. s-a realizat numai 54,9% din volumul investițiilor 
pe această perioadă, din Care numai 59,9% la construcții- 
montaj, nereușindu-se să se execute 12 din cele 36 obiec
tive cu termene de punere în funcțiune în această pe
rioadă. Restanțele față de planul pe 7 luni șe localizează 
mai ales la investițiile de industrie mică din județele, A- 
rad (19,7%) din plan, Argeș (51,3%), Bistrița-Năsăud 
(45,2%), Brăila (15.2%), Caraș-Severin (29,6%), Cluj (28,2%), 
Giurgiu (41,8%), Gorj (12,3%), Harghita (71,8%), Ialomița 
(37,9%), Maramureș (32,5%), Suceava (0,9%) și Timiș 
(40,6%). La aceste județe trebuie să fie luate neîntârziat 
măsuri în vederea recuperării rămînerilor in urmă și în
deplinirii integrale a planului anual de investiții.

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București au sprijinit, în ultimul timp, 
mal operativ și concret conducerile unităților de construc
ții pentru realizarea problemelor de organizare a produc
ției și a muncii, asigurarea bazei tehnico-materiale, com
pletarea forței de muncă, redistribuirea utilajelor și a 
unor materiale disponibile.

Ca urmare a măsurilor luate s-au asigurat documentații 
de execuție și amplasamente pentru întregul plan de lo
cuințe pe acest an. Deficiente în ce privește asigurarea cu 
documentații de execuție există însă la obiectivele de gos
podărie comunală și îndeosebi la microhidrocentrale, cen
trale termice pe cărbune, stații de incinerare a gunoaie
lor, ale căror proiecte se elaborează de institutele cen
trale de profil. Comitetele executive ale consiliilor popu
lare trebuie să acționeze neîntârziat pentru asigurarea tu
turor condițiilor necesare executării obiectivelor prevăzute 
în plan.

în vederea îmbunătățirii calității lucrărilor de construc
ții de locuințe, Comitetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare a .organizat analize cu conducerile trusturilor ju
dețene de construcții, stabilind măsuri pentru înlăturarea 
neajunsurilor existente. Ca urmare, a crescut exigența în 
rfecepționarea materialelor, s-a îmbunătățit asistența teh
nică pe schimburi, precum și calitatea lucrărilor de struc
tură și la fațade- Trebuie arătat însă că nil se acordă în 
toate județele atenția cuvenită acestei probleme, calitatea 
nesatisfăcătoare a multor lucrări de construcții nemulțu

mind populația și determinând numeroase și îndreptățite 
reelamații din partea oamenilor muncii. Aceasta se dato- 
rește, în primul rînd, lipsei de supraveghere tehnică din 
partea personalului de conducere din șantiere și din proiec
tare, modului în oare aparatul de control își îndeplinește 
obligațiile privind calitatea execuției, precum și îngăduin
ței comisiilor de recepție a lucrărilor.

în urma acțiunilor întreprinse, pe baza indicațiilor date 
de conducerea superioară de partid și de stat, în semestrul 
I s-au redus consumurile de materiale cu 5 400 tone la 
ciment, 8 400 tone la metal, 1 000 tone la bitum, iar ener
gia înglobată în construcții a fost redusă cu 20 000 t.c.c, 
și s-a ețptins producția unor materiale de construcții lo
cale, ceea ce a redțis volumul de transporturi cu 1 milion 
tone/km. Totodată, s-au redistribuit materiale de construc
ții și instalații în valoare de 1'30 milioane lei, existente în 
stoc supranormativ și utilaje în valoare de 50 milioane lei.

Deși în acest an s-au creat condiții de execuție mai 
bune decît în. anii precedenți, multe consilii populare con
tinuă să se confrunte cu o serie de probleme, care nu 
și-au găsit în totalitate o soluționare corespunzătoare- U- 
nele centrale industriale și întreprinderi producătoare de 
materiale nu au acționat în suficientă măsură pentru rea
lizarea și livrarea în cantitățile și la termenele contrac
tate a unor produse de calitate corespunzătoare, ceea ce 
a influențat negativ durata de execuție și calitatea con
strucțiilor. Asemenea situații sînt la oțel beton, țevi din 
oțel, adezivi, BCA-GBNT pentru izolații etc. în vederea 
îmbunătățirii calității materialelor s-âu organizat expozi
ții cu participarea producătorilor, arătîndu-se implicațiile 
negative de calitate și eficiență în construcții.

IN INDUSTRIA MICA, realizările la producția marfă 
industrială și prestările de servicii neindustriale de la 
consiliile populare sînt cu 13,1% mai mult decît prevede
rile planului. Cele mai bune rezultate în îndeplinirea 
planului și creșterea producție! le au consiliile populare 
județene Dîmbovița (119,2%), Galați (125,5%), Ialomița 
(114,5%), Maramureș (120,5%), Neamț (422,6%), Olt (113,3%), 
Vîlcea (138,9%), Constanța (123,8%), Bacău (118,4%), Tul- 
cea (127,0%), și municipiul București (118,9%).

Planul producției marfă industrială a fost îndeplinit în 
proporție de 110,8%, creșteri mai mari față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, obținând consiliile popu
lare județene Dîmbovița (45,4%), Bihor (26,1%), Dolj 
(21,2%), Giurgiu (17,2), Maramureș (34,8%), Prahova 
(22,9%) și Tulcea (97,1%).

Rezultate bune s-au obținut și în realizarea plan,ului pro
ducției nete și a producției fizice planificate. A fost rea
lizată și depășită producția fizică la agregate de carieră 
și balastieră, var, cărămizi și blocuri ceramice, țesături, 
confecții textile și din înlocuitori, mașini de gătit și sobe 
de încălzit cu combustibil solid și alte bunuri de consum. 
Menționăm, totuși, că unitățile consiliilor populare jude
țene, Brăila și Călărași nu au realizat ’producția planifi
cată în industria mică, iar în mai multe județe nu s-a 
realizat producția fizică de calcar pentru industrie, plase 
sudate, prefabricate din beton armat, băuturi răcoritoare 
și alte produse.

Cu toate că s-au îndeplinit și depășit, pe total, princi
palii indicatori ai planului consiliilor -populare, iar pro
ducția unităților subordonate acestora a înregistrat ritmuri 
de dezvoltare dinamice în anii 1980 și 1981, precum și pe- 
primele 7 luni din acest an, totuși industria mică a con
siliilor populare nu a valorificat' încă toate posibilitățile 
existente pe plan local pentru a-și spori pe măsura ce
rințelor contribuția la aprovizionarea populației cu bunuri 
de consum, la exportul de mărfuri, la cooperarea în pro
ducție cu întreprinderile republicane și la efectuarea de 
servicii către populație.

După cum este cunoscut, potrivit sarcinilor stabilite în 
Consfătuirea de lucru zde la C.C. al P.C.R- din 14—15 mai 
a.c., industria mică trebuie să realizeze în acest an, peste 
prevederile anuale de plan, 5—6 miliarde lei producție. Din 



această sarcini, consMiile popular» au da realizat. supli
mentar 2 miliard» lei producție marfă industrială și pres
tări de servicii neindustriale, care trebuie să se concreti
zeze in principal in bunuri de conaum pentru fondul pie
ței, mărfuri și servicii pentru export, precum și în dife
rite produse și lucrări pentru unități socialiste și popu
lație, potrivit programelor de normalizare a producției 
suplimentare, existente in toate județele.

Pentru dezvoltarea producției de var, materiale de zi
dărie și agregate minerale de carieră și balastieră pentru 
betoane și mortare și pentru lucrări de drumuri și îndi
guiri trebuie să se extindă lucrările de prospecțiuni geo
logice, in vederea identificării, omologării și valorificării 
de noi rezerve de materii prime locale. Totodată, trebuie 
amenajate, extinse și dotate spațiile de producție existen
te și identificate alte spații insuficient folosite, care să fie 
amenajate prin soluții constructive simple și ușoare, cu 
materiale locale și din demolări.

PLANUL PRESTĂRILOR DE SERVICII CĂTRE POPU
LAȚIE a fost îndeplinit pe total, în proporție de 107,6%, 
depășindu-se nivelul planificat pe 7 luni din acest an, 
mai ales la serviciile în transporturi și gospodărie co
munală. Prevederile de plan la celelalte prestări de ser
vicii către populație (exclusiv transport și gospodărie co
munală) s-au realizat în proporții maf reduse, în mai 
multe unități ale economiei locale taregistrîndu-se chiar 
rămîneri în urmă- Lut aceste prestații, care stat ta general 
cu consumuri reduse de materiale energointensive, în ma
joritatea județelor nu s-au luat cele mai corespunzătoare 
măsuri, pentru satisfacerea cerințelor cetățenilor, prin ex
tinderea rețelei, de unități, îmbunătățirea organizării și 
calității serviciilor prestate, precum și prin utilizarea mai 
eficientă a dotărilor existente. Consecința insuficientei 
dezvoltări a acestor prestări de servicii este mai evidentă 
într-un număr de 24 județe și anume: Gorj, Tulcea, Co- 
vasna, Călărași, Giurgiu, Vaslui, Mehedinți, Vrancea, Bu
zău, Ialomița, Sălaj, Teleorman, Alba, Bistrița-Năsăud, Bo
toșani, Brăila, Dîmbovița, Hunedoara, Maramureș, Neamț, 
Olt, Satu Mare, Suceava și Vîlcea, care au realizat volu
me mici de prestații, comparativ cu celelalte județe.

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare 
au datoria să acționeze pentru îmbunătățirea satisfacerii 
cererilor de servicii ale tuturor cetățenilor, pentru mări
rea substanțială a rețelei unităților prestatoare de servicii, 
prin utilizarea unor spații existente și construirea de noi 
unități Ia tademtaa cetățenilor, ta cane să se realizeze 
produse la comandă și de tat imp', nare, reparații diferite, 
spălătorii, curățătorii chimice, argăsltorii și prelucrări de 
piei de iepure, autoservire și alte lucrări cerute de popu
lație. Realizarea unei dispersei cît mai mari a rețelei de 
unități și apropierea serviciilor de consumatori, trebuie să 
fie ta atenția tuturor unităților prestatoare de servicii din 
economia locală, pentru a se ldehida situația existentă cînd 
cea mai mare parte a rețelelor de unități este amplasată 
în municipale reședință de județ, iar ta orașele mici și 
în mediul rural, cerințele cetățenilor nu pot fi satisfăcu
te nici la principalele activități prestatoare.

Prevederile Decretului nr. 101/1930 care stabilesc că u- 
nele unități cu volum redus de activitate, cu 1—3 lucră
tori, nerentabile sau cu rentabilitate redusă, din domeniul 
servirii populație^ port fi date în gospodărirea și gestiunea 
unor persoane fizice, nu au fost aplicate corespunzător. 
La consiliile populare, din 621 unități de această natură 
au fost predate numai 102, Nu s-au stabilit unitățile ce pot 
fi predate ta județele Arad, Botoșani, Brașov, Caraș-Se- 
verin, Constanța, Galați. Hunedoara, Suceava etc., iar în 
județele Bacău, Dolj, Giurgiu, Iași, Sibiu, Vîlcea și Vran
cea s-a predat un număr redus de unități din cele sta
bilite.

Organele locale trebuie să ia măsuri pentru utilizarea 
eficientă a dotărilor existente în activitatea de prestări 
servicii, folosirea spațiilor și utilajelor pentru realizarea 
unui volum cît mai mare de încasări, precum și pentru 
economisirea materialelor, combustibililor și energiei afe
rente activităților prestatoare.

LA EXPORT, pe primele 7 luni din acest an, consiliile 
populare au îndeplinit prevederile planului, dar nu au re
alizat sarcinile suplimentare. Participarea la export a u- 
nităților consiliilor populare nu este la nivelul cerințelor 
economiei naționale; ta majoritatea județelor preocupările 
pentru valorificarea posibilităților locale existente, nu se 
ridică la un nivel corespunzător-

Astfel, consiliile populare județene Bacău, Brașov, Brăi
la, Oovasna, Gorj, Mehedinți, Sibiu și Vrancea nu asigură 
încă produse pentru export. Iar unitățile altor județe nu' 
și-au realizat nici sarcinile de plan. Exetaplu, județele: 
Buzău (33,3%), Ialomița (4,5%), Timiș (82,0%), Vîlcea 
(40%), Hunedoara (87,5%) și Teleorman (80,8%).

Așa cum cunoașteți, în ședința de lucru din 29 mai a-c. 
cu prim-vicepreședințil comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene s-a hotărît ca în acest an unitățile con
siliilor populare să realizeze export de 40 mii, dolari pe 
devize libere și de 20 mii- ruble pe cliring, țări so
cialiste, ceea ce reprezintă creșteri de peste 13 ori, res
pectiv, 22 ori față de prevederile planului anual la export.

Nominalizările făcute de consiliile populare pentru în
cadrarea ta sarcinile suplimentare de export stat în ge
neral, la nivelul stabilit, cu excepția județelor Bistrița- 
Năsăud, Brașov, Buzău., Constanța, Giurgiu, Harghita, Olt, 
Prahova și municipiul București, care nu s-au încadrat în 
sarcinile suplimentare stabilite.

Trebuie menționat însă că nominalizările existente nu 
prezintă garanția îndeplinirii sarcinilor, întrucît nu au 
fost făcute pe baza unei strinse conlucrări cu întreprin
derile de comerț exterior, a unei temeinice analize a po
sibilităților de valorificare a resurselor locale de materiale 
și nu se acționează cu suficientă răspundere ta toate ju
dețele, pentru realizarea de mărfuri care să poată fi o- 
ferite spre valorificare pe piețele externe. Unitățile con
siliilor populare trebuie să acorde prioritate îndeplinirii 
acestor sarcini, atit în asigurarea resurselor și capacită
ților, cît și în conlucrarea cu întreprinderile de comerț ex
terior pentru prospectarea și contractarea de produse si 
lucrării.

CU PRIVIRE LA LIVRĂRILE LA FONDUL PIEȚEI. Cu 
toate că ta perioada l.I.—31.VH a.c- s-au livrat comer
țului socialist mărfuri ta valoare de 587 mii. lei, depă
șindu-se prevederile planului perioadei cu 37,1%, totuși 
participarea consiliilor populare cu mărfuri pentru apro
vizionarea populației este relativ redusă. Unitățile con
siliilor populare asigură numai circa 8% din totalul li
vrărilor de mărfuri către comerț ale industriei mici (in
clusiv organizațiile cooperatiste).

Intr-un număr de 23 județe, Arad, Bacău, Bistrița-Nă- 
săud, Buzău, Camaș-Severin, Constanța, Covasna, Gorj, 
Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu 
Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, 
Vîlcea și Vrancea, unitățile Consiliilor populare au livrat 
mărfuri în cantități reduse. Totodată, unitățile din jude
țele Covasna (68,3%), Satu* Mare (50%) și Sibiu (55%). nu 
au realizat prevederile pe 7 luni ale planului livrărilor 
de mărfuri către fondul pieței.

Este necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre pen
tru dezvoltarea producției bunurilor de consum, a arti
colelor de uz casnic și gospodăresc, precum și a produc
ției de artizanat, articole sportive și jucării, care în pre
zent stat ta mică măsură organizate în industria mică a 
consiliilor populare.

IN CONTRACTĂRI ȘI ACHIZIȚII LA PRODUSELE A- 
GRICOLE, VEGETALE ȘI ANIMALE, PE SEMESTRUL
1.1982.  Consiliile populare au acționat pentru"realizarea în 
cît mai bune condiții, a lucrărilor agricole, în vederea creș
terii producției vegetale și" animale și constituirea resur
selor necesare îndeplinirii sarcinilor de contractare, ach- - 
ziții și livrare la fondul de stat a produselor agroalimen- 



tare, în concordanță cu programele de autoconducere și 
a utoaprovizionare.

Pe baza sarcinilor cuprinse în planul de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare pe anul 1982, în profil 
teritorial, consiliile populare județene, cu sprijinul depu- 
taților și' al comitetelor de cetățeni, au analizat atent po
sibilitățile de sporire a producțiilor și efectivelor de ani
male din gospodăriile populației cu teren agricol, stabilind 
planurile de producție pe fiecare gospodărie, în care ș-au 
înscris și obligațiile de livrare la fondul de stat. Conco
mitent, s-a urmărit mai îndeaproape asigurarea gospo
dăriilor populației cu terenuri disponibile, semințe și ma
terial săditor, cu folie de polietilenă, îngrășăminte chimice, 
substanțe de prevenire și combatere a bolilor și dăunăto
rilor, asistență tehnică și altele.

De asemenea, consiliile populare s-au ocupat de crearea 
condițiilor necesare sporirii numărului de animale din gos
podăriile populației, creșterii producțiilor și livrărilor la 
fondul de stat, fiind luate și unele măsuri pentru asigu
rarea bazei furajere, prin repartizarea de pășuni și finețe, 
a suprafețelor înierbate de pe marginea digurilor, drumu
rilor, canalelor de irigații, zonelor de protecție și căilor 
ferate și a pădurilor pășunabile-

în toate localitățile s-au constituit colective formate din 
membri ai comitetelor (birourilor) executive ale consiliilor 
populare, activiști de partid și de stat, oameni ai muncii 
din unitățile contractante și deputați, care acționează per
manent pentru realizarea planului de contractări și achi
ziții și a livrărilor de produse agricole vegetale și ani
male la fondul de stat.

în perioada 1.1—SI-VII a.c., sarcinile de încheiere a con
tractelor cu gospodăriile populației s-au realizat în pro
cent de 90,2°/o, la bovine, 61,2% la porcine, 43,2% la ovine, 
și 61,3% la lapte de vacă.

Din datele prezentate se desprinde faptul că, există se
rioase răm inert în urmă la contractarea produselor ali
mentare de bază. Astfel, la porcine, planul de contrac
tări a fost realizat numai de județele Alba, Bacău, Călă
rași, Galați, Sibiu, Timiș și de Sectorul agricol Ilfov, sub 
media pe țară situlndu-se județele Harghita cu 5% con
tracte încheiat, Covasna 16%, Maramureș șl Prahova 19%, 
Vaslui 33%, Mehedinți 34%, Arad 37%, Brașov 40%, Cluj 
45° o. Brăila 4»6%, Bthor 48%, Hunedoara 49%, Teleorman 
50%, Neamț șl Suceava 83%, Ialomița 57% și Satu Mare

La contractarea laptelui de vacă, rezultate slabe se în
registrează de județele Tulcea 4%, Constanța 13%, Ialo
mița 20%, Hunedoara 25%, Vîlcea 26%, Gorj 27%, Olt 
30%, Iași 33%, Vnancea 38% etc.

Rezultatele nesatisfăcătoare în activitatea de contractări 
și achiziții se datoresc, în principal, nereali zării măsurilor 
înscrise în programele speciale de dezvoltare a agricul
turii în profil teritorial și în programele de auitoaprovizio- 
nare. precum și eficienței scăzute a unor acțiuni între
prinse de consiliile populare în această direcție.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, Ia recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P-C.R., rezultatele din zootehnie nu ne pot 
mulțumi; sînt minusuri cu privire la efectivele de animale, 
nu s-a realizat peste tot natalitatea, mortalitatea este foar
te mare, cadrele din zootehnie lucrează slab, medicii ve
terinari nu-și îndeplinesc sarcinile de prevenire și comba
tere a epizotiilor, a bolilor la animale.

Consiliile populare nu au asigurat, pentru gospodăriile 
populației, potrivit programelor, material biologic necesar 
pentru reproducție, creștere și îngrășare- Efectivul de 
scroafe din maternitățile cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor s-a realizat pe semestrul I 

numai în proporție de 56%, cele mai slabe rezultate fiind 
în județele Argeș, Bistrița^Năsăud, Caraș-Severin, Călărași, 
Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, 
Sibiu, Timiș, Vîlcea și Vnancea. Purceii, ce trebuiau vîn- 
duți de aceste unități populației pentru a fi contractați, 
s-au realizat numai în proporție de 18%, nici un județ 
neîndeplinindu-și efectivele stabilite.

De asemenea, asociațiile economice intercooperatiste din 
unele județe au vîndut purcei cu valoare biologică scăzută, 
din care mulți au pierit imediat după ce au fost vînduți 
populației. Nici cooperativele agricole de producție, care 
au avut înscrise în plan sarcini pentru realizarea de ma
ternități de .scroafe și vînzarea de purcei membrilor coo
peratori, pentru a fi crescuți și contractați cu statul nu 
și-au îndeplinit sarcinile.

Birourile executive ale consiliilor populare comunale, 
mai ales, nu au manifestat suficientă preocupare pentru 
luarea măsurilor care să asigure animalelor din gospdăridle 
populației o bază furajeră corespunzătoare. Lucrările de 
îmbunătățire, ameliorare, însămînțare și supraînsămînțare 
a pajiștilor nu s-au realizat conform planului; îngrășă- 
mintele chimice destinate pajiștilor nu s-au asigurat decît 
în mică proporție; nu s-au asigurat semințele pentru 
plantele de nutreț cu valoare nutritivă ridicată și producții 
mari ; nu s-au repartizat peste tot membrilor cooperatori 
suprafețele necesare pentru cultivarea plantelor de nutreț 
în cultură dublă, după recoltarea orzului și a griului. Pe 
pajiștile aparținînd consiliilor populare din sudul țării nu 
s-a asigurat pășunatul animalelor pe toată perioada de 
vară, în unele dintre aceste județe masa verde recoltată 
fiind repartizată, de regulă, numai pentru animalele apar
ținînd cooperativelor agricole de producție.

Consiliile populare județene nu au acționat din plin, cu 
fermitate, pentru soluționarea unor probleme de fond le
gate de creșterea efectivelor de animale în gospodării!^ 
populației cum sînt: asigurarea semințelor pentru plantele 
de nutreț, a materialului biologic pentru producție și creș
tere, a îngrășămintelor chimice și a asistenței tehnice, care 
să asigure baza materială pentru încheierea contractelor 
de livrare la fondul de stat, lirnitîndu-se, uneori, numai Ia 
acțiuni de impulsionarea încheierii contractelor.

Consiliile populare comunale nu au sprijinit, în sufi
cientă măsură, deputății, comitetele de cetățeni, delegații 
sătești ca să determine pe toți cetățenii care dețin pă- 
mînt să crească animale și păsări, să cultive legume și 
plante tehnice. Planurile de producție înmînate la înce
putul anului gospodăriilor populației nu au mai fost, peste 
tot, urmărite și nu s-a intervenit energic acolo unde aces
tea nu se realizau, în vederea redresării situației.

Din analiza modului în care au fost îndeplinite pe peri
oada 1.1—31-VII.1982 sarcinile de livrări la fondul de stat 
de către gospodăriile populației la produsele ce fac obiectul 
autoaprovizionării a rezultat că la fondul de stat s-au li
vrat în total la came în viu, numai 58,1% din sarcina 
anuală, din care la carnea de bovine 74,4%, la carnea de 
porcine 42,9%, la carnea de ovine și caprine 22,9%, la 
carnea de pasăre 45,4%, la lapte de vacă și bivoliță 27,4%, 
la ouă 12%, la legume 85,6% și la fructe proaspete 74,7%.

Este de menționat că, pe total țară, pe primele 6 luni 
livrările către fondul centralizat s-au efectuat, la came, 
în proporție de îndeplinire a fondului județean 77%, la 
lapte, intr-o proporție mai mică, datorită dirijării către 
consumul județean a unor cantități mai mari decît cele 
cuvenite, contrar prevederilor "Decretului nr. 410/1981, iar 
la ouă, realizările au afectat fondul de consum județean.

Tocmai de aceea, preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C-R. din 19—20 
august că este necesar să se pună capăt unor manifestări 
din cîteva județe crre, nerealizînd producția, au consumat 



mai mult decît era prevăzut în plan în condițiile reali
tății în întregime a producției. „A avea doar dreptul să 
ceri și să consumi, aceasta nu este nici autoconducere nici 
autoaprovizionare; asta est anarhie, nihilism, lipsă de 
răspundere".

La came de bovine, sarcinile de livrări de la gospodă
riile populației pe 7 luna au fost îndeplinite integral și 
depășite de județele Bihor (129,6%), Brașov (116,2%), Con
stanța (120,5%), Covasna (117,6%), Harghita (104,2°/0), Me
hedinți (131%) și Timiș (109,7%) ; la carne de porcine, 
mici un județ . nu și-a realizat sarcinile, iar cu mult sub 
media pe țară se înscriu județele Harghita (8,2%), Sălaj 
(12,1%), Covasna, Hunedoara și Maramureș (14%), Bihor 
(22,1%), Gorj (22,9%), Vaslui (24,2%), Arad și Canaș-Seve- 
rin (25,5%), CMuj (28,4%), Teleorman (31,8%) ; la came de 
ovine județele Covasna (4,9%), Harghita (7,0%), Bihor 
(10,3%), Vaslui (11,6%) ; Ia came de pasăre județele Satu 
Mare (10,1%), Hunedoara (13,8%), Arad (15,2%), Dolj 
(17,9%), Mehedinți (20,4%), Maramureș (22,9%) ; lapte de 
vacă județele Tulcea (0,7%), Gorj, Mehedinți (3,5%), Con
stanța ' (6%), Vîlcea (7,4%), Olt (8,1%), Vrancea (8 3%), 
Vaslui (9,4%). La ouă, fondul de stat pe 7 luni s-a realizat 
numai de sectorul socialist, înregistrîndu-se restanțe la 
preluările de la gospodăriile populației, astfel că, pe total, 
planul n-a fost îndeplinit decît îin proporție de 12%.

Rezultatele slabe obținute în asigurarea produselor agri
cole animale la fenduil de stat se datoresc neîndepllnirii, 
pe această perioadă, a planului de producție în zootehnie, 
aitît în sectorul socialist cît și la gospodăriile populației, ca 
urmare a menținerii unor neajunsuri în ce privește îngri
jirea și furajarea animalelor, asigurarea bazei furajere, 
înregistrării unor mortalități ridicate, nerespectării nor
melor de igienă și a existenței unor cazuri de indisciplină 
în muncă, de'care se fac răspunzătoare consiliile populare,

La legume, fructe și fructe proaspete din recolta aces
tui an livrările s-au efectuat începînd cu luna mai. La 
legume de cîmp livrările de la gospodăriile populației Ia 
fondul de stat s-au realizat în proporție de 85,6% și la 
fructe proaspete 74.7%.

Nereal izarea planului de contractări și achiziții și a gra
ficelor de livrare la fondul de stat, atît la produsele ani
male cît și la cele vegetale au condus la unele dificultăți 
în buna aprovizionare a populației.

Acționînd pe baza orientărilor și indicațiilor date de to
varășul NlcOlae Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
19—20 august a.c„ consiliile populare trebuie să urmăreas
că cu mai multă hotărîre modul în care se realizează 
măsurile stabilite pentru creșterea efectivelor de animale 
în gospodăriile populației, asigurarea bazei furajere, a 
materialului biologic corespunzător și a asistenței saniitar- 
veterinare, concomitent cu o mai bună organizare șl dis
ciplină în muncă, întărirea răspunderii tuturor factorilor 
din domeniul agriculturii și cu ,atragerea întregii populații 
de la sate la efectuarea lucrărilor agricole și la creșterea 
animalelor, asigurînd îndeplinirea Integrală a planului a- 
gricol, a sarcinilor de contractare și livrare a produselor 
agricole la fondul de stat, a programelor de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială. '

AUTOFINANȚAREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV- 
TERITORIALE. întreaga activitate economico-socială pe 
care o desfășoară consiliile populare, rezultatele obținute 
în realizarea 'investițiilor și construcțiilor de locuințe, în 
gospodăria comunală și Iocativă, în realizarea programelor 
de dezvoltare a industriei mici, de valorificare superioară 
a resurselor locale de materii prime și materiale, de eco
nomisire a combustibililor și energiei, precum și a progra

melor de dezvoltare a agriculturii, de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială cu produse agroalimențăre, 
conduc în mod nemijlocit la dezvoltarea și înflorirea tu
turor localităților patriei noastre, la creșterea surselor de 
venituri proprii, la traducerea în viață a sarcinii trasată 
de conducerea partidului și statului, de Congresul al II-lea 
al consiliilor populare, ca, pe baza aplicării principiilor 
noului mecanism economico-financiar, a autoconducerii și 
autogestiunii, să se treacă treptat la autofinanțarea tutu
ror unităților administrativ-teritoriale.

Astfel, dacă pe ansamblul bugetelor locale gradul de 
autofinanțare era de 51,5%, în anul 1982 datorită creșterii 
veniturilor proprii cu 16%, iar a cheltuielilor cu numai 
5.2%, gpadul de autofinanțare a ajuns la 56,8%. Au o si
tuație mai bună din acest punct de vedere județele : 
Prahova (81,1%), Sibiu (79,2%), Brașov (75,4%), Arad 
(66,8%), Constanța (65,8%) și municipiul București (82,3%).

Realizările obținute pînă în prezent nu sînt însă satis
făcătoare, gradul de acoperire a cheltuielilor bugetelor 
locale cu venituri proprii fiind încă scăzut- în anul 1982, 
un număr- de 27 județe se situează sub media pe țară 
(56,8%) : Sălaj (34.4%). Bistrița-Năsăud (34,7%), Botoșani 
(36,2%), Mehedinți (37,4%), Vaslui (39,8%), Călărași (39,8%) 
și altele.

Datorită gradului scăzut de acoperire a cheltuielilor cu 
venituri proprii numărul unităților administrativ-teritoriale 
cane se autofinanțează este încă redus, înregistrîndu-se 
creșteri neînsemnate de la un an la altul, îndeosebi la 
comune. Astfel, din cele 62 municipii (inclusiv sectoarele 
municipiului București), 181 orașe și 2 705 comune, în 
anul 1980 aveau bugete echilibrate numai 38 municipii, 
34 orașe și 501 comune, în anul 1981 numai 45 municipii, 
92 orașe ții 481 comune (mai puțin cu 20 decît în anul pre
cedent), iar pentru anul 1982 sînt prevăzute cu bugete e- 
chilibrate 52 municipii, 53 orașe și 767 comune, cu o creș
tere, pe ansamblu, a numărului de .unități .administrativ- 
teritoriale care se autofinanțează cu 52,2% față de 1980 și 
cu 53,5% față de anul 1981.

în vederea realizării sarcinii trasată de conducerea su
perioară, cu privire la trecerea treptată la autofinanțarea 
tuturor unităților administrativ-teritoriale, Ministerul Fi
nanțelor și Comitetul pentru Problemele Consiliilor Popu
lare .au orientat și sprijinit comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al municipiului București în 
elaborarea de programe concrete de trecere eșalonată la 
echilibrarea cu venituri proprii a bugetelor locale, lnsis- 
tîndu-se pentru găsirea de soluții care să asigure autofi
nanțarea tuturor unităților administrativ-teritoriale.

Prin programele stabilite, consiliile -populare județene 
au prevăzut ca pînă în anul 1985 să se autofinanțeze 54 
municipii, 119 orașe și 1472 comune, adică 1645 unități 
din cele 29148 existente, reprezentînd numai 55,8% din to-' 
tal. Numai la județele Arad, Brăila, Constanța, Dîmbovița, 
Ialomița și Teleorman s-a prevăzut ca pînă în anul 1985 
se vor autofinanța toate localitățile. Multe județe au pre
văzut un număr redus de localități care se vor autofinanța 
în anul 1'985. Astfel, județul Botoșani prevede numai 5 
comune din cele 68, iar din cele 3 orașe nici unul ; ju
dețul Alba, 9 comune din 67 și 4 orașe din 8 existente; 
județul Covasna 10 comune din 33 ; județul Sălaj 10 co
mune din 54 ; județul Vîlcea 16 comune din 78 și 3 orașe 
din 7 ; județul Maramureș 16 comune din 62 și un oraș 
din 5 ; județul Mehedinți 18 comune din 59 și 2 orașe 
din 4; județul Vaslui 21 comune din 71 ; județul Caraș- 
Severin 25 comune din 69 ; județul Satu Mare 26 comune 
din 56. Această situație se datorează, în principal, faptu ' 
lui că preocuparea pentru asigurarea surselor de venituri 
proprii în județele respective este încă redusă.



Este de menționat, spre exemplu, că la producția marfă 
Industrială și prestările de servicii ne industriale, județele 
Sălaj, Covasna, Vaslui și Canaș-Severin au realizat fie
care o producție cu un ritm de creștere de pînă la 7,6%, 
ceea ce le situează sub media de 10,4% pe ansamblul 
județelor- în aceste județe, se impune ca organele locale 
de stat să acționeze cu mai multă hotărîre pentru dezvol
tarea intr-un ritm mai rapid a activităților producătoare 
de venituri, în toate localitățile, paralel cu reducerea la 
maximum a cheltuielilor.

De asemenea, și unele județe cu putere economică mai 
mare prevăd autofinanțarea unul număr redus de unități 
administrați,v-tea-itoriale. Așa de exemplu, județul Iași 
prevede numai 22 de comune din 85 și nici un oraș din 
3 cite există ; județul Hunedoara 20 de comune din 57 și
2 orașe din 9 ; județul Suceava 25 de comune din 90 și
3 orașe din 7 ; județul Sibiu 26 comune din 55 și 3 orașe 
din 5 ; județul Timiș 30 de comune din 76 și 2 orașe din 4; 
județul Prahova 31 de comune din 86 șl 9 orașe din 13 ; 
județul Mureș 34 de comune din 91.

Din analizele și controalele efectuate ta legătură cu mo
dul de dezvoltare a unor activități și de gospodărire a 
resurselor materiale și bănești, de care dispun consiliile 
populare și unitățile subordonate acestora, rezultă că 
există încă largi posibilități de creștere a veniturilor și 
de reducere a cheltuielilor. Acestea privesc, mal ales, dez
voltarea în continuare a producției marfă și- a prestărilor 
de servicii neindustriale, îndeosebi în județele Vaslui, Să
laj, Harghita, în care creșterile înregistrate în anul 1981 
țață de 1986 au fost sub media pe țară ; lichidarea pier
derilor pe care le înregistrează unitățile locale de con- 
strucții-montaj din județele Călărași, Sibiu, Ialomița, Olt, 
Dîmbovița, Giurgiu, Bihor, Cluj, Constanța, Covasna ; ren
tabilizarea unor activități de gospodărie comunală șl lo- 
oativă, care și în semestrul I din acest an au înregistrat 
pierderi (prestări în construcții, construcții-montaj, salu
britate, mort prestatoare, servicii de agrement, adminis
trare de locuințe, service), precum și a unor activități de 
transporturi; neîncasare ta timp și integral a veniturilor 
ta bugetele locale rezultate din închirierea locuințelor și 
prestarea unor servicii, recuperarea și refolosirea unor 
materiale, valorificarea resurselor locale- O oale importantă 
de reducere a unor cheltuieli ta bugetele locale, Insufi
cient valorificată, o constituie atragerea în mai mare mă
sură a populației ta executarea unor lucrări din contribu
ția în bani, conform Legii nr. 20/1971. Este de menționat 
că, 1a sflrșitul anului trecut, exista ta acest capitol un 
sold disponibil de 1120 milioane led, îndeosebi în județele 
eu grad scăzut de autofinanțare (Blstrița-Năsăud, Boto
șani, Călărași, Gorj, Mehedinți, Vaslui, Vrancea).

Pe baza sarcinilor și indicațiilor date de conducere, în 
luna mai a.c., organele locale de stat au reanalizat pro
gramele de dezvoltare a industriei mici și prestărilor de 
servicii, de recuperare și valorificare a unor materiale și 
resurse locale, de economisire a combustibililor și ener
giei, de sporire a numărului de produse care pot fi ex
portate eu consecințe directe asupra posibilităților de creș
tere a surselor de venituri și reducerea unor cheltuieli, 
ceea ce va contribui la sporirea, numărului de unități ad- 
mînistrativ-teritoriale ce se vor autofinanța.

în aceste condiții, Ministerul Finanțelor și Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Populare, anallzînd toate 
posibilitățile de creștere a veniturilor și de reducere a 
cheltuielilor bugetare locale, au reevaluat prevederile 
consiliilor -populare, estimînd o creștere a veniturilor și 
o reducere a cheltuielilor. Potrivit acestei estimări, gra
dul de acoperire cu venituri proprii a cheltuielilor bu
getare locale va fi în anul 19®5 de 72,9%, față de 65.6% 
cît au prevăzut consiliile populare în programele stabilite, 
iar numărul total al municipiilor, orașelor și comunelor 

/ cu bugete echilibrate va fi de 2 421 față de 1 645.

Ministerul Finanțelor și Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor. Populare vor acorda sprijin comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare județene și ăl municipiului 
București în aplicarea cu fermitate a principiilor autocbn- 
ducerii muncitorești, autogestiunii și autogospodăririi uni
tăților, în vederea creșterii veniturilor proprii și a redu
cerii cheltuielilor la bugetele locale, autofinanțării tuturor 
unităților administrativ-teritoriale. ■

MĂSURI CARE SE VOR LUA PENTRU ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI ȘI A SARCINILOR SUPLIMENTARE PE 

ANUL 1982

Pentru a întîmpina cu rezultate superioare Conferința 
Națională a Partidului și 'Alegerile generale de deputați 
în consiliile populare municipale, ale sectoarelor munici
piului București, orășenești și comunale, . evenimente po
litice cu semnificații profunde în viața societății noastre 
socialiste, consiliile populare vor acționa cu hotărîre pen
tru ridicarea nivelului întregii lor activități, întărirea or
dinii și disciplinei, pe baza orientărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Ncolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C- 
al P.C.R. din 1—2 iuni a.c. și recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C- al P.C.R-, asigurând recuperarea rămînerilor în 
urmă din prima parte a anului și realizarea integrală a 
sarcinilor prevăzute în planul pe acest an și în progra
mele aprobate.

Aplicînd în viată principiile autoconducerii și autoapro- 
vizionării teritoriale, organele locale ale puterii și admi
nistrației de stat vor mobiliza deputății, cadrele din siste
mul consiliilor populare, toți cetățenii la acțiunile privind 
dezvoltarea și înflorirea localităților, la realizarea sarci
nilor de plan și a angajamentelor ■ suplimentare asumate 
în întrecerea socialist^.

în acest scop, se vor lua următoarele măsuri :

I. ÎN INVESTIȚII ȘI CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE

1. Comitetele executive ale consiliilor populare județene 
șl al municipiului, București vor reeșalona sarcinile res
tante înregistrate pe 7 luni din acest an la investiții și 
construcții de locuințe, astfel tocit, pînă la sflrșitul anu
lui, să fie recuperate integral rămînerile în urmă la pla
nul de investiții și de puneri în fulncțiune. Acțiuni ho- 
tărîte trebuie să întreprindă județele cu restanțe mari : 
Bihor, Brașov, Călărași, Dîmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, 
Harghita, Ialomița, Mehedinți, Satu Mare, Sibiu, Teleor
man și Timiș.

2.. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare va 
analiza pînă la 30 septembrie a.c. stadiul realizării pla
nului de construcții de locuințe cu ministerele tutelare 
de plan, îndeosebi cu Ministerul Industriei Metalurgice, 
Ministerul Construcțiilor• Industriale, Ministerul Minelor 
Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Con
strucții, pentru a se acționa în comun în vederea înde
plinirii integrale a planului de locuințe pe sem- II ac. 
și recuperării restanțelor din prima parte a acestui an-

3. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare 
împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe vor analiza și vor stabili mă
suri concrete cu ministerele și centralele nroducătoare de 
materiale de construcții și instalații, pentru recuperarea 
în cursul trimestrului III a.c. a restanțelor în livrări în
registrate pe 7 luni din acest an, în vederea asigurării 
bazei materiale necesare, realizării planului de investiții
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și de construcții-montaj, inclusiv cu majorările aferente 
restanțelor din sem. I a.c.

4. Consiliilor populare județene și al municipiului. Bucu
rești vor urmări permanent concentrarea forței de muncă 
și a bazei tehnico-materiale la obiectivele cu stadii fi
zice de execuție mai avansate, în primul rînd la locuințe, 
unități productive și dotări de echipare tehnico-edilitară 
care deservesc obiectivele productive și locuințele din lo
calitățile cu cerințe mari în acest domeniu, îndeosebi 
cele din bazinele miniere Valea Jiului și Oltenia, pre
cum și în orașele în care vor intra în funcțiune noi obi
ective economice importante (Călărași, Drobeta-Turnu 
Severin, Cernavodă etc.).

5. Consiliile populare județene și al municipiului Bucu
rești vor acționa pentru completarea efectivelor de mun
citori la nivelul necesarului, asigurîndu-se structura co
respunzătoare pe meserii, îndeosebi în județele cu un 
deficit mare de forță de muncă (Călărași, Ialomița, Giur
giu, Gorj, Mehedinți, Teleorman, Tulcea etc.).

Se va urmări folosirea mai bună a elevilor din școlile 
profesionale și liceele de specialitate, iar cu sprijinul depu
tation se vor intensifica acțiunile de participare a popu
lației la construcțiile de locuințe și lucrările ediMtar-gos- 
podărești- Conducerile unităților de construcții vor re
cruta în semestrul II a.c., un număr sporit de muncitori 
pentru cursuri de calificare. în funcție de . necesarul șl 
structura meseriilor deficitare.

6. Intensificarea de către consiliile populare, în acest 
semestru, a activității de producție în poligoanele de pre
fabricate, în bazele de producție și balastierele proprii ale 
unităților subordonate, în vederea asigurării pe plan local, 
într-o măsură mai mare, a resurselor materiale necesare, 
înlăturîndu-se totodată transporturile de la distanțe mari, 
depozitările și manipulările intermediare ; la unitățile ju
dețene de construcții Călărași și Giurgiu se va acționa 
pentru urgentarea realizării și punerii în funcțiune a ca
pacităților din bazele de producție aprobate de conducere 
și introduse în planul pe acest an.

7. Consiliile populare județene șl al municipiului Bucu
rești, conducerile unităților de construcții și beneficiare, 
cu sprijinul Comitetului pentru Problemele Consiliilor 
Populare, vor intensifica acțiunile de asigurare pe toate 
șantierele de construcții, a unui control sever al consu
murilor de materiale, combustibili ■ și energie, încadrarea 
în consumurile specifice, prevenindu-se depășirile nejusti
ficate la consumurile de resurse, îndeosebi la cele energo- 
intensive.

8. Consiliile populare județene și al municipiului Bucu
rești și conducerile unităților de construcții vor acorda 
o atenție permanentă gospodăririi, manipulării și depozi
tării materialelor, atît în bazele de producție cît și la 
punctele de lucru,- în scopul evitării, risipei și degradării 
materialelor și vor lua măsuri severe împotriva celor ce 
pe fac răspunzători de irosirea mijloacelor materiale și 
bănești.

9. în vederea întăririi ordinii și disciplinei, precum și a 
deplinei folosiri a forței de muncă, consiliile populare ju
dețene și al municipiului București vor acționa și lua mă
suri pentru analiza zilnică a “lucrărilor executate, extin
derea acordului global, luarea măsurilor operative de că
tre conducătorii proceselor de producție' și a trusturilor 
sau întreprinderilor de construcții, pentru asigurarea apro
vizionării tehnico-materiale și a soluționării celorlalte 
probleme ce se ivesc- în vederea reducerii fluctuației per
sonalului muncitor, în fiecare unitate se va acționa în 
continuare, în mai mare măsură pentru asigurarea cores
punzătoare a cazării, mesei și a celorlalte condiții sociale, 
personalului muncitor.

10. Consiliile populare județene și al municipiului Bucu
rești, cu sprijinul Comitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare, vor urmări permanent aducerea la înde
plinire a măsurilor stabilite pentru ridicarea nivelului ca
litativ al lucrărilor, creșterea răspunderii cadrelor tehnice 
și de execuție din unitățile de proiectare și de construcții, 

pentru stabilirea celor mai eficiente soluții constructive șl 
tehnologice, întărirea controlului pe toate fazele de reali
zare, ridicarea exigenței comisiilor de recepție a materia
lelor șl obiectivelor-

11. Consiliile populare județene și al municipiului Bucu
rești, cu sprijinul Comitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare vor asigura proiectele de execuție pînă la 
30 octombrie a.c., pentru întregul volum de lucrări din 
planul pe anul 1983, precum și documentațiile necesare 
eliberării amplasamentelor, deschiderii finanțării lucrări
lor pentru întregul front de lucru. Totodată, se va acționa 
pentru contractarea tuturor utilajelor tehnologice planifi
cate, corelat cu termenele de execuție și punere în func
țiune a obiectivelor de investiții.

12. Consiliile populare județene și al municipiului Bucu- 
rești, cu sprijinul Comitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare, Comitetului de Stat al Planificării, Ministe
rului Finanțelor și Băncii de Investiții, vor acționa în mod 
deosebit în cursul semestrului II a.c.#pentru îmbunătățirea 
activității economico-financiare a organizațiilor de Con
strucții locale, prin folosirea fermă a pîrghilor mecanismu
lui economico-financiar, intensificarea controlului asupra 
gestionării și utilizării materialelor, utilajelor și tuturor 
mijloacelor de prtșflucție din dotarea unităților, astfel îneît 
să se ridice substanțial eficiența economică și calitatea în 
întreaga activitate de construcții-montaj. Măsuri ferme vor 
trebui luate mai ales în unitățile de construcții-montaj din 
județele Bihor, Brăila, Călărași, Covasna, Dîmbovița, Giur
giu, Harghita, Ialomița, Sibiu, Suceava și Teleorman.

13. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare va 
intensifica sprijinirea comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului București în soluțio
narea, la fața locului, a problemelor ce se ridică în înde
plinirea planului de investiții și construcții de locuințe,

, acordînd prioritate județelor cu rămîneri în urmă mai 
mari și cu probleme mai grele.

II. ÎN INDUSTRIA MICA ȘI PRESTĂRILE DE 
SERVICII CĂTRE POPULAȚIE

1. Consiliile populare, cu sprijinul Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare și Comitetului de Stat al 
Planificării vor asigura realizarea peste plan în anul 1982, 
a 2 miliarde Iei producție marfă industrială și prestări de 
servicii neindustriale în industria mică, prin valorificarea 
întregului potențial existent pe plan local și vor lua mă
suri pentru contractarea, pînă la 30 septembrie a.c, a sar
cinilor suplimentare menționate.

2. Consiliile populare, cu sprijinul Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare, Comitetului de Stat al 
Planificării și Ministerului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale vor acționa permanent pe 
linie de producție, organizare și comercializare, în scopul 
realizării în acest an a unui export de 40 000 mii dolari și 
20 000 mii ruble, intensificînd conlucrarea cu întreprinde
rile de comerț exterior „ILEXIM“, „ICECOOP", „ROM- 
CONSULT" etc, astfel îneît pînă la 30 octombrie a.c. să se 
asigure contractarea sarcinilor suplimentare de export, 
pe baza ofertelor ce se fac de consiliile populare și uni
tățile subordonate.

Consiliile populare județene și al municipiului Bucu
rești vor nominaliza pînă la 30 octombrie ax- producția de 
export pe anul 1983, la nivelul de 20 000 mii dolari pe 
fiecare județ și vor transmite oferte corespunzătoare de 
mărfuri și servicii la întreprinderile de comerț exterior.

3. Consiliile populare, cu sprijinul Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare, Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Construcții, Comitetului de 
Stat al Planificării și a celorlalte organe centrale intere
sate, pe baza programelor speciale întocmite și în cadrul 
termenelor prevăzute, vor organiza în industria mică noi 
capacități pentru, dezvoltarea producției de var, materiale 
de zidărie, agregate minerale de carieră și balastieră pen
tru mortare și betoane, precum șl pentru drumuri și în



diguiri, in scopul asigurării pe plan local a necesarului 
unităților locale și a fondului pieței.

Pînă la 30 septembrie a.c. se vor lua măsuri de redes
chidere a unităților neutilizate și de autorizare a unor 
meșteșugari producători de materiale de construcții.

4. Consiliile populare vor organiza în unitățile subordo
nate și în celelalte unități de industrie mică din județ, ca
pacități de argăsire și prelucrare a pieilor de iepuri de 
casă, luînd măsuri ca până la 25 septembrie a.c. să se eșa
loneze amenajarea și construirea unor astfel de ateliere, 
corelat cu sarcinile de creștere a iepurilor de casă.

5. Consiliile populare județene și al municipiului Bucu* 
rești vor intensifica măsurile astfel ca pînă la 30 septem
brie a.c. să se încheie protocoalele de predare-preluare a 
unor capacități de producție, care au aparținut industriei 
locale, de la întreprinderile republicane, în care să se or
ganizeze producția bunurilor de consum.

Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Comi
tetul de Stat al Planificării și ministerele economice inte
resate vor acorda sprijin consiliilor populare județene și al 
municipiului București, în vederea perfectării protocoale
lor și includerii prevederilor acestora în planul pe anul 
1981.

6. Consiliile populare cu sprijinul Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare și Ministerului Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlului, Gospodăririi Fon
durilor Fixe, în termen de 30 de zile, var definitiva lu- 
crările privind asigurarea bazei materiale necesară înde
plinirii sarcinilor suplimentare de producție din acest an 
și vor acționa pentru identificarea și utilizarea în anul 
viitor a noi resurse locale de materii prime și de mate
riale refolosibile, precum și pentru reducerea consumu
rilor de materii prime și materiale din surse centralizate, 
prin sporirea gradului de valorificare al acestora.

7 Consiliile populare județene și al municipiului Bucu
rești vor lua măsuri ca pînă la 30 septembrie a.c. să se 
perfecteze pe plan local noi contracte de cooperare în pro
ducție cu întreprinderile republicane, care să asigure în
deplinirea sarcinilor suplimentare pe acest an și extinde
rea în mai mare măsură a acestei producții în anul viitor.

8. Consiliile populare și unitățile subordonate acestpra, 
cu sprijinul Comitetului pentru Problemele Consiliilor 
Populare si Ministerului Comerțului Interior vor organiza 
noi capacități în vederea dezvoltării și diversificării pro
ducției bunurilor de consum, îndeosebi articole de uz cas
nic și gospodăresc și produse de artizanat, pentru a spori 
ponderea acestei producții în industria mică a consiliilor 
populare.

Contractarea cu organizațiile comerciale pentru anul 
1983 se va organiza, în fiecare județ, pînă la data de 30 
septembrie a.c., pentrpj a se asigura creșterea participării 
industriei mici la satisfacerea cerințelor de aprovizionare 
pe plan local cu bunuri de consum.

9. Consiliile populare prin unitățile prestatoare de servicii 
din economia locală, vor stabili ptnă la 30 octombrie a.c., 
ne localități, cerințele de servicii ale cetățenilor și vor 
acționa pentru diversificarea prestațiilor cu consum redus 
de materiale energointensive și îmbunătățirea utilizării ca
pacităților în unitățile existente, precum și pentru înființa
rea de noi unități. Se vor lua măsuri pentru îmbunătăți
rea repartizării teritoriale a rețelei de unități prestatoare 
de servicii, astfel încât să se elimine decalajele existente 
între densitatea mare a unităților din orașele reședință de 
județ și celelalte localități.

10. Consiliile populare județene și al municipiului Bucu
rești vor lua măsuri pentru intensificarea acțiunii de con
tractare a apartamentelor proprietate personală și de vân
zare a locuințelor din fondul locativ existent, printr-o pu
blicitate mai susținută, asigurarea unei colaborări mai 
strînse între unitățile consiliilor populare și consiliile oa
menilor muncii din unitățile economice, pentru contrac
tarea în întregime a cotelor de apartamente repartizate, a- 
sigurarea calității lucrărilor de construcții și instalații, res
pectarea termenelor contractuale stabilite cu beneficiarii. 

recepționarea mai exigentă a lucrărilor și remedierea în 
tarmen și de calitate a deficiențelor constatate în perioada 
de garanție a locuințelor.

11. ConsiliiQe populare și inspectoratele de învățămînt, 
cu sprijinul unităților economice din județ vor acționa în- 
cepînd cu noul an de învățămînt, pentru sprijinirea și dez
voltarea activității atelierelor din licee, în care elevii e~ 
fectuează practica în producție, astfel încît să sporească 
producția acestora prin realizarea de piese, repere și sub- 
ansamble și bunuri de consum necesare fondului pieței.

12. Consiliile populare județene, cu sprijinul Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerului Ener
giei Electrice și altor organe centrale, vor acționa pentru 
proiectarea și construirea capacităților și realizarea pro
ducției de energie din surse noi neconvenționale și din 
microhidrocentrale la nivelul sarcinilor de plan pe acest 
an și a celor prevăzute în programele aprobate de condu
cerea superioară pe perioada 19®2—1985,

III. ÎN CONTRACTAREA ȘI ACHIZIȚIONAREA 
PRODUSELOR AGRICOLE

1. Consiliile populare vor analiza pînă la 10 septembrie 
a.c. stadiul realizării planului de contractări și achiziții 
și de livrări la fondul de stat, modul în care se acționea
ză pentru aplicarea indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din 19—20 august a-c., sta
bilind măsuri ferme pentru recuperarea rămânerilor în 
urmă și îndeplinirea integrală a sarcinilor pe anul în curs.

Se va intensifica în lunile următoare, preocuparea con
siliilor populare pentru realizarea efectivelor de animale 
prevăzute în plan, a sporului de greutate, pentru livrarea 
producției de came, Lapte, ouă, stabilită în programele 
de au,toconducere și autoaprovizionare, lichidîndu-se prac
tica existentă în unele județe de a se dirija către fondul 
de consum local cantități mai mari de produse decît cele 
cuvenite.

2. Analizarea lunară de către consiliile populare și 
organizațiile agricole a măsurilor pentru îndeplinirea pla
nului de creștere a efectivelor de animale, mai ales în 
gospodăriile populației, asigurarea materialului biologic la 
nivelul programelor, a natalității prevăzute, aplicarea tu
turor măsurilor de profilaxie sanitar-veterînară, reduce
rea continuă a mortalității și a sacrificărilor de necesitate.

3- Consiliile populare vor lua măsuri pentru intensifi
carea contractărilor și achizițiilor de produse vegetale și 
animale de Ia gospodăriile populației, pentru realizarea in
tegrală a fondului de produse agricole, atit pentru asigu
rarea autoaiprovizionării cit și pentru fondul de stat, pre
cum și pentru alte necesități ale statului, inclusiv exportul.

4. !n vederea asigurării furajelor necesare animalelor în 
perioada de iarnă, consiliile populare vor acționa cu ho
tărâre pentru a se recolta, transporta și depozita întreaga 
cantitate de furaje existentă și a se însămânța de urgen
tă suprafețele cu culturi duble. Se va trece de îndată la 
strângerea porumbului pentru pastă, pentru a se asigura 
pasta necesară bunei furajeri a bovinelor și porcinelor, va 
fi recoltată întreaga cantitate de fînuri și furaje grosiere, 
inclusiv capitalele și tulpinele de floarea soarelui.

5. Se va urgepta executarea tuturor lucrărilor de ame
najare si modernizare a grajdurilor, a saivanelor și celor
lalte adăposturi pentru animale, a bucătăriilor furajere ast
fel, ca pînă la 30 septembrie a.c. acestea să fie terminate.

6. Consiliile populare vor analiza concret, în cursul lunii 
septembrie a.c. situația din zootehnia fiecărui județ și a 
fiecărei localități și vor stabili măsuri hotărîte pentru a 
pune ordine și disciplină în acest sector.

7. Se vor întreprinde acțiuni concrete de către consiliile 
populare și organele agricole locale pentru ca în perioada 
imediat următoare să se asigure, zilnic, recoltarea legume
lor la timp și fără pierderi, preluarea acestora de la pro



ducători pentru a asigura buna aprovizionare a populației, 
aprovizionarea ritmică a fabricilor de conserve, depozitarea 
pentru iarnă și necesarul de export.

8- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare îm
preună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
vor sprijini îndeaproape consiliile populare pentru ca a- 
cestea să asigure îndeplinirea sarcinilor din planul de dez
voltare a agriculturii și industriei alimentare în profil te
ritorial pe acest an și a celor rezultate din programele de 
autoaprovizionare, analizînd semestrial stadiul realizării 
acestora.

In mod deosebit se va urmări modul în care consiliile 
populare județene asigură, pe plan local, conducerea în
tregii activități din agricultură, cum își exercită atribuțiile 
prevăzute de lege în acest domeniu, cum îndrumă și spri
jină consiliile populare comunale și orășenești în reali
zarea producțiilor agricole prevăzute în plan, a programe
lor de autoconducere și autoaprovizionare.

IV. ÎN VEDEREA AUTOFINANȚĂRII UNITĂȚILOR 
ADMIN ISTRATIV-TERITORIALE

1. Consiliile populare vor acționa ou hotărîre pentru 
aplicarea măsurilor prevăzute în programele de dezvoltare 
economică a fiecărei localități, pe baza punerii în valoare 
a potențialului productiv în vederea obținerii, pe această 
cale, a unor creșteri cît mai substanțiale a veniturilor la 
bugetele locale. în acest scop, se va acționa permanent 
pentru creșterea veniturilor rezultate din dezvoltarea in
dustriei mid, colectarea și valorificarea deșeurilor de orice 
fel, înființarea de ciupercării, valorificarea florei sponta
ne, creșterea iepurilor de casă, a păsărilor, albinelor, exe
cutarea de lucrări de pășuni pentru creșterea producției 
de masă verde și îngrășarea de animale.

Prin dezvoltarea producției și prestărilor de servicii în 
industria mică, la unitățile consiliilor populare și ale co
operației, sursele de venituri la bugetele locale trebuie să 
înregistreze creșteri însemnate în anul 1985 față de anul 
1982, pentru a spori echilibrarea bugetelor locale. Impozi
tul pe fondul total de retribuire va ajunge la 13,5 mili
arde lei, față de 9,9 miliarde lei, beneficiile la 5,1 miliar
de lei, față de 3,9 miliarde lei, impozitul pe circulația 
mărfurilor la 4,2 miliarde lei, față de 3,7 miliarde lei, 
iar impozitul pe venitul unităților cooperatiste la 2,4 mi
liarde led, față de 1,3 miliarde lei.

2. Consiliile populare prin direcțiile generale pentru a- 
gricultură și industrie alimentară și administrațiile finan
ciare, vor urmări sistematic realizarea obiectivelor din 
programele de redresare economică a cooperativelor agrico
le de producție, în vederea realizării sarcinilor economice, 
sporirea veniturilor membrilor cooperatori și a venituri
lor la bugetele locale, astfel ca beneficiile obținute de a- 
cestea în anul 1985, să ajungă la peste 12 miliarde lei.

Ca urmare, impozitul agricol de la cooperativele agrico
le de producție va trebui să' se ridice în anul 1985 la 
aproape 1,7 miliarde lei, față de circa 0,9 miliarde lei 
realizat în anul 1981.

3. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și 
Comitetul de Stat al Planificării, împreună cu consiliile 
populare vor acționa pentru utilizarea cît mai eficientă a 
fondurilor realizate din contribuția bănească a populației, 
potrivit Legii nr. 20/1971, pentru ca unele obiective din 
planul național unic de dezvoltare economico-socială care 
fac parte din categoria lucrărilor eocial-cultuirale și edi- 
lltar-gospodărești finanțate de la buget, să fie finanțate, 
parțial sau în totalitate, din contribuția bănească, obțin în- 
du-se pe această cale o diminuare cu cel puțin 0.5 miliar
de lei a cheltuielilor bugetelor locale în anul 1985.

4. Ministerul Finanțelor, consiliile populare și organele 
financiare locale vor acționa mai hotărît pentru utilizarea 
cu maximă eficiență a cheltuielilor prevăzute în bugetele 
locale pentru învățământ, sănătate, cultură și agricultură, 
întreținerea și repararea drumurilor și străzilor, acțiuni de 
gospodărie comunală etc.

în acest scop, se var lua măsuri concrete pentru di
mensionarea cit mal judicioasă a cheltuielilor și sporirea 

veniturilor, în vederea creșterii posibilităților de autofi
nanțare a unităților social-culturale, folosirea cu mal multă 
eficiență a fondurilor destinate pentru acțiunile agrozoo- 
veterinare și se va intensifica mobilizarea cetățenilor la 
realizarea unor lucrări de gospodărie comunală, drumuri, 
poduri, întreținerea pășunilor și altele.

Prin măsurile întreprinse, se va realiza în anul 1985, o 
economie totală de 4—5 miliarde lei la cheltuielile buge
tare destinate finanțării învățămîntului, sănătății, culturii, 
gospodăriei comunale, drumurilor și agriculturii.

5. Consiliile populare vor lua măsuri ca, prin organele 
financiare, să se asigure aplicarea cu fermitate a preve
derilor legale privind stabilirea și vărsarea impozitelor și 
taxelor de la populație și a tuturor veniturilor planificate 
de la unitățile socialiste. în acest scop, se va acționa pen
tru identificarea și impunerea corectă a veniturilor impo
zabile, încasarea la termen și în totalitate a sumelor da
torate bugetului, intensificarea acțiunilor de control pentru 
depistarea persoanelor care se sustrag de la plaita impozi
telor, luîndu-se măsuri pentru impunerea acestora, ceea 
ce va duce la creșterea veniturilor din impozite și taxe 
de la populație cu cel puțin 0,5 miliarde lei la nivelul unui 
an.

6. Consiliile populare vor analiza semestrial în sesiuni 
cu prilejul dezbaterii execuției bugetare, modul în care 
sînt îndeplinite măsurile din programul privind autofi
nanțarea unităților administrat!v-teritoriale, astfel ca pînă 
în anul 1985 să se asigure echilibrarea bugetelor la un 
număr de cel puțin 2 421 comune, orașe și municipii.

7. Ministerul Finanțelor și Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare vor intensifica acțiunile de îndru
mare și control la consiliile populare cu privire la apli
carea noului mecanism economico-financiar și a măsuri
lor stabilite cu privire la creșterea veniturilor proprii și 
reducerea cheltuielilor, astfel încît să se asigure traduce
rea în viață a indicațiilor conducerii superioare referitoare 
la trecerea treptată la autofinanțare a tuturor unităților 
administrativ-terltori ale.

V. ALTE MASURI
1. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare va 

organiza în semestrul II a.c. colective de control, îndru
mare și sprijin la unitățile economiei locale din județele 
cu rămîneri în urmă față de plen și alte neajunsuri în 
vederea îndeplinirii și depășirii planului și a sarcinilor 
suplimentare pe acest an.

2. Consiliile populare, cu sprijinul Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare vor asigura pregătirea 
documentațiilor și celorlalte condiții de execuție a centra
lelor termice pe combustibil solid, inclusiv a centralelor 
termice pe combustibil solid de capacități mari, prevă
zute în planul anual al Ministerului Energiei Electrice, 
precum și a altor lucrări tehnico-edilitare care condițio
nează darea în folosință a locuințelor.

3. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și 
consiliile populare vor acționa ferm pentru reducerea 
consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și 
energie, înlocuirea materialelor energointensive și defi
citare, ridicarea gradului de valorificare a materialelor re
partizate, aplicarea de către toate organele locale, uni
tățile și asociațiile de locatari a Decretului nr. 240/1982 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judi
cioasă și reducerea în continuare a consumului de energie 
electrică, energie termică, gaze naturale și alți combus
tibili. »

4. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare va 
urmări ca toate consiliile populare și unitățile subordo
nate acestora, să intensifice măsurile privind revizuirea 
și repararea centralelor termice de cvartal și de bloc, a 
punctelor termice, precum și a rețelelor de transport a 
energiei termice, * vehiculelor de transport urban și a 



mijloacelor de transport marfă, a tuturor instalațiilor de 
alimentare cu apă și canalizare, asigurarea combustibililor 
și carburanților necesari pentru activitățile de producție 
și pentru locuințe, în general, a tuturor acțiunilor privind 
pregătirile de iarnă care vor trebui terminate pînă la 15 
octombrie a.c.

5. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, 
consiliile populare județene și al municipiului București, 
vor acționa în acest semestru pentru pregătirea planului 
economiei locale pe anul 1983, mai ales în ce privește 
asigurarea condițiilor de realizare a investițiilor, contrac
tarea producției și a bazei tehnico-ma teri ale, încheierea 
protocoalelor pentru preluarea unor unități de la între
prinderile republicane, prezentarea ofertelor de mărfuri 
la întreprinderile de comerț exterior și perfectarea con
tractării lor, elaborarea măsurilor tehnico-organizatorice 
pentru creșterea eficienței și îmbunătățirea calității în
tregii activități.

6. Potrivit Ordinului nr. 25’19'82 al primului ministru al 
guvernului, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Popu
lare și consiliile populare județene și al municipiului Bucu
rești vor intensifica măsurile pentru rentabilizarea unită
ților, produselor și serviciilor, realizarea beneficiilor și 
creșterea continuă a eficienței în unitățile economiei lo
cale.

7- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare îm
preună cu consiliile populare, vor intensifica urmărirea și 
controlul aplicării hotărîrilpr de partid și de stat în toate 
unitățile economiei locale, sancționînd cu toată severitatea 
abaterile de la normele legale în vigoare.

8. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și 
organele locale de stat vor milita permanent pentru im
primarea unui spirit de lucru angajant, cu maximum de 
eficiență în activitatea tuturor consiliilor populare și u- 
nităților subordonate acestora, pentru aducerea la înde
plinire a sarcinilor de plan și a hotărîrilor de partid și 
de stat.

RESPECTAREA NORMELOR LEGALE IN ACTIVITATEA 
DE SISTEMATIZARE Șl CONSTRUIRE, ASIGURAREA 
INTEGRITĂȚII, FUNCȚIONALITĂȚII, DURABILITĂȚII Șl 
CALITĂȚII CONSTRUCȚIILOR, PRECUM Șl A ESTETICII 

URBANE

în ultimii ani, în toate localitățile țării, — municipii, 
orașe și comune — pe baza orientărilor și indicațiilor date 
de conducerea superioară de partid și de stat, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român și președintele Republicii Socialiste 
România, s-a desfășurat o vastă activitate de sistematizare 
și construire care au transformat an de an structura tu
turor așezărilor umane din țara noastră.

în această etapă au fost organizate și construite peste 
180 zone șl platforme industriale care au asigurat o efi
ciență sporită în utilizarea fondurilor de investiții, coope
rarea unităților industriale la echiparea tehnico-edilitară și 
utilizarea națională a terenului. în perioada 1878—1982 
s-au dat în folosință aproape 1 milion de locuințe, în 
care s-au mutat peste 3,3 milioane de locuitori cu o do
tare și echipare îmbunătățită permanent. Au fost reali
zate și puse la dispoziția oamenilor muncii peste 1,4 mi

lioane mp spații comerciale și de prestări servicii, școli 
generale și licee cu peste 12 000 săli de clasă, creșe și 
grădinițe cu peste 130 000 locuri, unități spitalicești cu 
peste 16 000 paturi, precum, și un mare număr de obiective 
culturală, hoteliere, . sportive, parcuri și spații plantate. 
Concomitent, au fost realizate și puse în funcțiune impor
tante lucrări pentru îmbunătățirea și modernizarea rețelei 
stradale — peste 2 400 km străzi, cu o suprafață carosa
bilă de 23 milioane mp au fost construite peste 6 500 km 
noi rețele de alimentare cu apă potabilă și industrială, 
peste 2 300 km rețele de canalizare, peste 1.200 km rețele 
de termoficare care au condus la creșterea gradului de sa
tisfacere a nevoilor gospodărești ale localităților și popu
lației. Importante măsuri au fost luate pentru îmbunătă
țirea transportului în comun prin extinderea liniilor de 
tramvaie și troleibuze, organizarea rațională a traseelor de 
legătură între cartierele de locuit, zonele de muncă, zonele 
centrale sau punctele de polarizare a intereselor populației: 
gări, autogări, piețe 'de aprovizionare etc.

întreaga activitate de construire a noilor obiective eco
nomice, locbințelor, dotărilor, lucrărilor de echipare teh
nico-edilitară, de circulație și transport s-a înscris în con
cepția generală de dezvoltare de largă perspectivă stabilită 
prin schița de sistematizare a fiecărei localități și s-a 
realizat pe baza detaliilor de sistematizare elaborate și a- 
probate potrivit prevederilor Legii sistematizării teritoriu
lui și localităților urbane și rurale, a Legii privind asigu
rarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționalității 
și calității construcțiilor, precum și a celorlalte acte nor
mative care reglementează autorizarea în construcții, gos
podărirea și înfrumusețarea localităților.

Realizările obținute pînă în prezent în activitatea de 
sistematizare și construcții au condus la îmbunătățirea con
dițiilor de viață a populației — în prezent, avem un indice 
de peste. 10,0 mp arie locuibilă pe locuitor, față de nu
mai 7,7 mp în 1966 — creșterea nivelului! edtlitar-gospo- 
dăresg, al fiecărei localități, modernizarea zonelor centrale 
și a cartierelor de locuit, crearea de noi ansambluri de 
locuit moderne și bine dotate pentru oamenii muncii din 
țara noastră.

Realizările obținute în acești ani ar fi putut 
conduce la rezultate mult Superioare dacă în activitatea 
consiliilor, populare județene, municipale, orășenești și co
munale nu ar fi existat multe neajunsuri, prin nerespec- 
tări ale prevederilor legale, toleranțe inadmisibile față de 
calitatea lucrărilor, nerespectări ale proiectelor aprobate 
și ale autorizațiilor de construire. Din controalele efectuate 
în județe, precum și în localitățile urbane, șl rurale au 
rezultat următoarele:

1. Prin încălcarea prevederilor Legii nr. 58/1974 privind 
sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale 
se continuă a se realiza la sate construcții de locuințe și 
anexe gospodărești în afara perimetrelor construlbile a- 
probate. Numai în anul 1981 au fost realizate, cu încăl
carea prevederilor legii un ntimăr de 1 300 construcții în 
afara perimetrelor construibile, dintre care exemplificăm: 
județul Giurgiu, județul Vîlcea, județul Olt, județul Ma
ramureș, județul Dolj, județul Galați, comunele subordonate 
municipiului București etc.

Deși, în art. 29 din Legea nr. 58/1974 se prevede în mod 
expres că „pentru construcțiile și instalațiile ce se vor 



realiza în afara perimetrelor construibile se va dispune,, 
în' toate cazurile, demolarea construcțiilor realizate", co
mitetele executive ale consiliilor populare, județene și 
comitetele, respectiv birourile executive ale consiliilor 
populare municipale orășenești și comunale nu au aplicat 
prevederile legale, tolerînd în mod nejustificat încălcarea 
legii.

Comitetele, respectiv birourile executive ale consiliilor 
populare, județene, municipale, ale sectoarelor municipiu
lui București, orășenești și comunale, au tolerat în multe 
cazuri realizarea de construcții, fără autorizații legale de 
construire și în teritoriul cuprins în perimetrele construi-, 
bile aprobate ale localităților. Astfel, în anul 1®81, au fost 
identificate peste 6 000 cazuri de construcții-extinderi 
de locuințe, anexe gospodărești, garaje, depozite, magazii 
realizate ilegal, în multe cazuri și cu nerespectarea con
dițiilor minime igienlco-sanltare și de pază contra incen
diilor. Astfel de cazuri sînt în toate județele, dar cele mai 
multe stat în județele : Cluj, Bihor, Brașov, Neamț, Sibiu, 
Giurgiu, Bistrița-Năsăud.

Prin nerespectarea prevederilor legale, Legea sistemati
zării teritoriului și localităților urbane și rurale, Legea a- 
sigurării durabilității, siguranței în exploatare, funcționa
lității și calității construcțiilor, decretului privind autori
zarea construcțiilor, în marea majoritate a orașelor s-au 
executat construcții pentru închiderea logiilor și balcoa
nelor de lâ blocurile de locuințe- Au fost executate lu
crări nelegale de închidere a logiilor și balcoanelor în 
cartierele de locuințe din municipiul București, precum și 
îh municipiile și orașele Brașov, Bacău, Constanța, Ploiești, 
Craiova, Galați, Iași, Timișoara și altele. Comitetele, res
pectiv birourile executive ale consiliilor populare, muni
cipale, sectoarelor municipiului București, orașelor și co
munelor au tolerat în mod nejustificat, inclusiv pe artere 
principale de circulație și în piețe importante, construcții 
improvizate sau definitive pentru închiderea logiilor și 
balcoanelor, cu toate că prin aceste lucrări se încarcă 
structura de rezistență cu greutăți neluate în calcul, se 
consumă importante cantități de materiale energointen- 
sive : metal și sticlă, se înrăutățesc condițiile de ventilare 
și iluminare a încăperilor de locuit, în anumite cazuri și 
a băilor sau bucătăriilor, se schimbă destinația spațiului 
construit și se deteriorează estetica blocului, a străzii și a 
cartierului.

Din controalele efectuate în județe, precum și în mu
nicipii, orașe și comune a rezultat că sînt multe cazuri în 
care prevederile din detaliile de sistematizare aprobate, 
proiectele de execuție autorizate și condițiile stabilite prin 
autorizațiile de construire nu sînt respectate.

în municipiul Alexandria, județul Teleorman, pe artera 
principală de intrare în oraș din direcția București, în 
cartierul Bacovia din municipiul Bacău, județul Bacău, în 
orașul Rîmnicu-Sărat. județul Buzău, pe strada principală 
ce traversează orașul s-au proiectat și realizat blocuri de 
locuințe fără respectarea detaliilor de sistematizare a- 
probate.

La construcțiile realizate în anul 1931 de către unități 
de construcții-montaj ale consiliilor populare, ale unită
ților cooperatiste sau la clădiri realizate de către persoane 
fizice în regie proprie au fost constatate 3 800 abateri de la 

prevederile din autorizațiile de construire eliberate de 
consiliile populare. Astfel de cazuri sînt în județele: Ba
cău, Maramureș, Cluj, Galați, Bistrița-Năsăud, Olt și muna>- 
cipiul București. Modificările față de proiectele de execu
ție aprobate și autorizațiile de construire eliberate au fost 
aduse, fără forme legale de către întreprinderea de con
strucții-montaj a județului Caraș-Severin la blocurile de 
locuințe din ansamblul Baracamente-Reșița, de către în
treprinderea de construcții-montaj a județului Sibiu, la 
fațadele blocurilor de locuințe din cartierul Vitrometan* 
Mediaș, de către întreprinderea de construcții-montaj a 
județului Bacău la construcțiile de locuințe din orașul Tîr- 
gu Ocna, fără ca organele răspunzătoare să aplice măsu
rile de sancționare prevăzute de lege și să oblige construc
torul la refacerea lucrărilor, pe cheltuiala celor vinovațl, 
în conformitate cu prevederile proiectelor aprobate și 
autorizate.

Comitetele executive ale consiliilor populare județene, 
comitetele și birourile executive ale consiliilor populare 
municipale, sectoarelor municipiului București, orașelor și 
comunelor, secțiile sau serviciile de arhitectură șl siste
matizare de la județe, municipii și orașe nu au controlat 
modul în care se respectă prevederile Legii privind asi
gurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționa
lității și calității construcțiilor, astfel Incit la terminarea 
lucrărilor obiectivele de construcții să corespundă nor
melor tehnice stabilite de lege.

Se constată numeroase defecțiuni de execuție atît Ia 
structura de rezistență cit și la finisaje. Astfel, la struc
turile de rezistență ale clădirilor nu se respectă marca 
betoanelor, se întîlnesc betoane segregate, armături apa
rente, rosturi de turnare tratate necorespunzător, panouri 
mari cu defecte din fabrici, montate dezaxat și altele, ca
zuri întîlnite pe șantierele de construcție din ansamblu
rile, str. Podgoriilor și Victoriei din municipiul Tulcea, 
în ansamblurilor Mircea Vodă și Flacăra din municipiul 
Călărași, blocurile de locuințe din zona centrală a orașu
lui Tîrgu Ocna, județul Bacău, cartierul Radu Negru, mu
nicipiul Brăila, cartierul Vitrometan — municipiul Mediaș, 
județul Sibiu, cartierul Brădet — municipiul Zalău — ju
dețul Sălaj.

La lucrările de finisaj ale blocurilor de locuințe nu se 
execută corect, conform normelor tehnice, montarea tîm- 
plăriei exterioare și interioare, vopsltoriile în băl și bu
cătării, lipirea linoleumului, montarea instalațiilor sanitare, 
detaliile de la parapeții logiilor șl balcoanelor șl nu se 
respectă materialele și culorile stabilite prin proiect, în 
mod practic, asemenea abateri de la prevederile legale în- 
tîlnindu-se pe majoritatea șantierelor de construcții ale 
conisffllilor populare. Comisiile de recepție nu sînt exigen
te și recepționează în multe cazuri locuințe cu defecte 
ceea ce atrage nemulțumiri Justificate din partea locata
rilor și cheltuieli suplimentare pentru remediere.

Conducerea superioară de partid și de stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român a analizat în vizitele de lucru efectuate 
în județe, modul în care se aduc la îndeplinire prevederile 
Legii sistematizării teritoriului și localităților și a atras 
atenția în mod deosebit organelor de partid și consiliilor 
populare să asigure respectarea prevederilor legale ta 
desfășurarea activității de aistematlzare și construire « 
localităților.



Nerespectări ale prevederii lor legale au fost constatate și 
în emiterea avizelor pentru detalii de sistematizare ela
borate de unitățile de proiectare, precum și la emiterea 
acordurilor unice pentru amplasarea unor obiective' de 
investiții, datorită analizei superficiale a implicațiilor pe 
care le au soluțiile prezentate în dezvoltarea localităților. 
Nu se iau în considerare factorii de mediu înconjurător, 
condițiile igienico-sanitare, poluarea teritoriului, trans
portul persoanelor și altele. Astfel, studiile de Amplasa
ment pentru centralele electrice de termoficare pentru 
municipiul Brașov, pentru orașul Hîrlău, județul Iași au 
fost avizate în comisiile locale de sistematizare fără a se 
dispune de studiile legale pentru protecția localității și 
a mediului înconjurător împotriva noxelor degajate de 
aceste obiective, studiul de amplasament pentru fabrica 
de zahăr din localitatea Murgeni, județul Vaslui, a fost 
avizat fără a se analiza aprofundat costurile privind trans
portul materiilor prime, lucrările de cale ferată, poduri 
etc. De asemenea, unele detalii de sistematizare pentru 
locuințe din localitățile Rîmnicu Vîlcea, Bălcești, Ocnele 
Mari, Călimănești — județul Vîlcea, au fost avizate pe 
baza unor documentații necorespunzător redactate cu 
foarte multe greșeli elementare și în condiții de eficiență 
economică redusă.

Răspunderea pentru încălcarea prevederilor legii în în
treaga activitate de sistematizare și construire, ce se des
fășoară pe teritoriul județelor, în municipii, orașe și co
mune revine comitetelor executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului București, comitetelor, 
respectiv Birourilor executive ale consiliilor populare mu
nicipale. ale sectoarelor municipiului București, orășenești 
și comunale, care hu au manifestat exigența cerută de 
conducerea superioară de partid și de stat în aplicarea 
strictă a legilor țării. Nu au asigurat ca în exercitarea 
atribuțiilor stabilite de lege secțiile, serviciile și birourile 
de arhitectură și sistematizare să acționeze prin controale 
permanente pentru verificarea modului în care se res
pectă disciplina în acest important domeniu de activitate 
și să sancționeze potrivit, gravității faptelor, abaterile de 
la normele legale și construire.

Beneficiarii investițiilor — respectiv . unitățile de gos
podărie comunală și locativă și celelalte unități aparținînd 
consiliilor populare nu verifică pe parcursul execuției lu
crărilor calitatea acestora și respectarea legalității, se re
cepționează cu ușurință lucrări de proastă calitate, ce nu 
se înscriu în normele prescrise de lege.

Organizațiile de proiectare aparținînd consiliilor popu
lare județene, care potrivit legii sînt obligate să asigure 
aplicarea întocmai a proiectelor aprobate, nu controlează 
pe șantiere modul în ■ care se respectă normele tehnice 
în vigoare, nu verifică calitatea lucrărilor și tolerează 
încălcări ale proiectelor și calitatea necorespunzătoare a 
unor lucrări.

Conducerile unităților de construcții-montaj, colectivele 
tehnice de calitate din aceste unități, nu verifică modul 
în care se execută lucrările, calitatea acestora în raport 
cu prevederile din proiecte și normele tehnice legale și 
nu iau măsuri de refacere pe cheltuiala celor vinovați a 
lucrărilor necorespunzătoare.

Pentru aplicarea strictă a legilor țării în activitatea de 
sistematizare și construire se vor lua următoarele mă
suri :

1. Analizarea în ședințe ale comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene privind respectarea Legii' nr. 
58/1974, privind sistematizarea teritoriului și localităților 
urbane și rurale, Legii nr. 8/1977 privind asigurarea dura
bilității, siguranței în exploatare, funcționalității și cali
tății construcțiilor, Decretului nr. 68/1975 privind îmbu
nătățirea regimului de construire a locuințelor din fondu
rile statului și din fondurile populației cu sprijinul statu
lui în credite și execuție, precum și a celorlalte acte nor
mative ce reglementează autorizarea construcțiilor și exe
cuția lucrărilor, adoptarea de măsuri pentru întărirea or
dinii și disciplinei, întărirea controlului în întreg terito
riul județelor, tragerea la răspundere a celor vinova,ți de 
încălcarea legilor și stabilirea de măsuri concrete, pentru 
desființarea închiderilor de logii și balcoane și a celor
lalte lucrări executate ilegal.

2. Instruirea întregului aparat al consiliilor populare, a%
deputaților, comisiilor locale de sistematizare, activiștilor 
obștești, comitetelor de asociații de locatari, personalului 
din unitățile de gospodărie comunală și locativă, din uni
tățile de construcții-montaj și înitreținere-reparații, a or
ganelor locale ale cooperației meșteșugărești, cooperației de 
consum sau altor unități care execută lucrări de con
strucții-montaj și întreținere-reparații, cu obligativitatea 
respectării prevederilor legale în sistematizare și con
strucții și interzicerea executării oricăror lucrări fără au
torizație de construire legală.

3. Să se emită decizie pentru desființarea tuturor lu
crărilor de închidere a balcoanelor și logiilor și a tuturor 
construcțiilor realizate fără autorizație legală de con
struire, pînă cel mai tîrziu la 10 sep. a.c

4. Popularizarea prin presa locală, afișare în toate în
treprinderile, instituțiile, în cartierele de locuit, pe străzi 
și în holurile blocurilor de locuințe a prevederilor prin
cipale care reglementează activitatea de sistematizare și . 
construire, precum și sancțiunile ce se aplică în cazul 
încălcării normelor legale.

5. Constituirea de colective formate din activiștii comi
tetelor, respectiv birourilor executive ale consiliilor popu
lare județene, municipale, orășenești și comunale, deputați, 
personal din aparatul propriu, din întreprinderi și insti
tuții, din unitățile de construcții-montaj și întreținere-re
parații, colective de cetățeni carp vor acționa pe cartiere, 
străzi, grupuri de blocuri sau blocuri pentru desființarea 
logiilor și balcoanelor, precum și a celorialte lucrări exe
cutate ilegal, întreaga acțiune urmîind. a fi finalizată pînă 
la 30 septembrie 198i2-

6. Comitetele, respectiv birourile executive ale consi
liilor populare, municipale sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești și comunale, vor stabili măsuri pentru 
prevenirea încălcării legilor în sistematizare și construcții, 
sancționarea la timp a tuturor celor ce încalcă legile și 
normele în vigoare, interzicerea unităților de construcții- 
montaj și reparații-întreținere de a executa lucrări fără 
autorizație legală de construire și să tragă la răspundere 
toate persoanele ce nu respectă legile țării.

7. Raportarea pînă la data de 30 septembrie 1982 a 
modului de realizare a tuturor obligațiilor ce revin co
mitetelor executive pentru aducerea la îndeplinire a sar
cinilor stabilite prin lege și programul de măsuri.


