
PROBLEME ALE ACTIVITĂȚII

CONSILIILOR POPULARE
ALEGERILE DE DEPUTAȚI IN ORGANELE LOCALE ALE PUTERII DE STAT 

DIN MUNICIPII, SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ORAȘE Șl COMUNE, 
EVENIMENT DE MARE IMPORTANȚĂ IN VIAȚA POLITICĂ Șl SOCIALĂ A ȚĂRII

Mandatul de 2 ani și jumătate al consiliilor populare 
municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășe
nești și comunale, alese la 9 martie 1980, a încetat în luna 
septembrie a.c. și potrivit Legii electorale urmează ca în 
termen de trei luni de la data expirării mandatului să 
aibă loc noi alegeri.

Prin decret al Consiliului de Stat s-a stabilit că la 21 
noiembrie 1982 vor avea loc noile alegeri pentru organele 
locale ale puterii de stat din municipii, sectoarele muni
cipiului București, orașe și comune.

Alegerile generale de deputați în consiliile populare aid 
celor 2948 unități adminis'trativ-teritoriale de bază au în 
acest an o semnificație aparte pentru viața politico-so- 
cială a țării, ele precedînd cu puțin timp Conferința Na
țională a partidului și cea de a 35-a aniversare a procla
mării Republicii, evenimente cu profunde rezonanțe în ac
tivitatea politică, economică și socială a națiunii noastre 
socialiste.

întreaga campanie electorală, precum și alegerile-de la 
21 noiembrie se vor desfășura pe fondul intensei activități 
depuse de toți cetățenii patriei noastre pentru înfăptuirea 
obiectivelor, sarcinilor și indicațiilor cuprinse în Expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele republicii, la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., amplu și strălucit program 
de acțiune pentru întregul partid și popor, izvor de puter
nică emulație pentru mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii la îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Congresului ai 
Xll-leă al partidului, a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Acțiunile înscrise în programul campaniei electorale, în
deosebi adunările alegătorilor ce vor avea loc pe circum
scripții electorale în întreprinderi și instituții, cartiere, sate 
?i unități militare, în cadrul cărora Consiliile Frontului 

Democrației și Unității Socialiste vor depune candidatu
rile pentru alegerea deputaților, precum și întîlnirile de 
lucru ce vor avea loc, ulterior, între candidați și. alegători 
se vor constitui în manifestări grăitoare ale autenticului 
democratism care caracterizează întreaga noastră viață 
social-politică, într-un larg și viu dialog cu masele largi 
de cetățeni asupra celor mai importante probleme ale dez
voltării multilaterale și înfloririi tuturor localităților pa
triei noastre socialiste, în scopul asigurării unor condiții 
tot mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii țării.

Așa cum sublinia țpvarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele republicii, în cuvînta- / 
rea la Plenara C.C. al P.C.R. din 7—8 octombrie ac., 
aceste alegeri trebuie să fie folosite „pentru îmbunătățirea 
activității, consiliilor populare, pentru soluționarea în con
diții mai bune a diferitelor probleme de ordin gospodă- 
resc-edilitar, a problemelor de autoaprovizionare, pentru 
întărirea legăturilor dintre consiliilor populare și oamenii 
muncii, în vederea participării active a maselor populare 
la soluționarea tuturor problemelor dezvoltării noastre 
ecoinomico-sooiale“.

Acest eveniment cu semnificații majore în viața loca-' 
lităților patriei trebuie să constituie un prilej pentru ca 
în organele locale ale puterii de stat din municipiu, sec
toarele municipiului București, orașe și comune să fie 
propuși, potrivit normelor legislației socialiste și princi
piilor eticii și echității, care stau la baza organizării și 
conducerii vieții noastre sociale, cei mai devotați și des
toinici cetățeni, fără deosebire de naționalitate, care se 
bucură de stima și încrederea maselor pentru calitățile 
lor monal-polltice și profesionale, pentru spiritul lor gos
podăresc și care dovedesc competență și inițiativă, fermi
tate și răspundere în înfăptuirea politicii partidului și sta
tului, exemple demne de slujire cu dăruire a intereselor 
obștești.



După c.um este cunoscut, numărul deputaților care vor 
fi aleși lai 21 noiembrie a.c. va crește, față de alegerile 
precedente, la toate categoriile de consilii populare, ca ur
mare a sporului natural al populației, precum și a mă
gurilor luate, în perioada acestui mandat al consiliilor 
'opulare, privind îmbunătățirea organizării administrative 

I teritoriului țării prin înființarea Sectorului agricol Ilfov 
ț a orașului Rovinari. Se va asigura, astfel, o mai largă 
ș> corespunzătoare reprezentare a cetățenilor în organele 
locaie ale puterii de stat din unitățile administrativ-teri- 
teriale de bază.

Potrivit politicii consecvente a partidului și statului de 
adîncire continuă a democrației noastre socialiste și în 
deplină concordanță cu prevederile Legii electorale, în 
alegerile din toamna acestui an, în peste 80 la sută din 
numărul . total al circumscripțiilor electorale se vor de
pune mai multe candidaturi, sporind, față de alegerile de 
la 9 martie 1980, numărul circumscripțiilor în care pentru 
un loc de deputat vor fi propuși trei candidați. Este evi
dent că în acest mod alegătorii vor avea posibilitatea să-și 
manifeste plenar opțiunile pentru candidații pe care îi 
consideră ca fiind cei mai capabili să-i reprezinte în or
ganele locale ale puterii de stat, să participe cu compe
tență și înaltă responsabilitate la conducerea treburilor de 
stat și obștești.

Desfășurarea campaniei electorale, adunările pentru de
punerea candidaturilor, precum și întîlnirile candidaților 
cu alegătorii vor constitui, fără îndoială, un bun prilej 
pentru a face bilanțul realizărilor obținute de consiliile 
populare în perioada actualului mandat în realizarea pla
nurilor de dezvoltare economloo-socială în profil teritorial, 
a programelor de autoconducere și autoaprovizionare, pre
cum și a celorlalte programe speciale de măsuri adoptate 
pentru dezvoltarea industriei mici, a prestărilor de servicii 
către populație, sporirea cantităților de bunuri de consum 
livrate la fondul pieței.

Alegerile de deputați pentru consiliilor populare — pre
ciza tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 20—21 octombrie 
— trebuie să fie bine pregătite. Ele trebuie să fie un 
mijloc de dezbatere largă cu masele populare, cu toți ce
tățenii, a problemelor dezvoltării economico-sociale, ale 
gospodăririi orașelor și satelor, ale întăririi ordinii care 
trebuie să existe peste tot.

Din această largă consultare a oamenilor muncii trebuie 
să rezulte cu claritate cum a acționat fiecare consiliu 
popular, fiecare deputat pentru mobilizarea cetățenilor la 
înfăptuirea sarcinilor planificate și a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă dintre consiliile populare- 
Dezbaterile trebuie să abordeze, de asemenea, modul în 
care s-a muncit pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de conducerea partidului* și statului cu privire la redu
cerea consumurilor materiale, de combustibil și energie, 
recuperarea și reintroducerea în circuitul economic a ma
terialelor refolosibile, precum și rezultatele obținute de 

fiecare circumscripție în buna gospodărire, înfrumusețare 
și asigurarea curățeniei străzilor, parcurilor, curților . și 
clădirilor.

în acest context nu trebuie omis să fie evidențiate me
todele bune folosite de organele locale ale puterii de stat, 
de deputați în conducerea treburilor obștești și organiza
rea participării cetățenilor la înfăptuirea deciziilor, după 
cum nu trebuie să fie evitată semnalarea neajunsurilor 
care s-au manifestat în activitatea unor consilii populare 
și a unea- deputați, pentru a fi eradicate cu desăvîrșire 
în viitorul mandat.

In același timp, cadrul larg democratic al acțiunilor 
politice din campania electorală va asigura o amplă 
dezbatere cu masele de oameni ai muncii a problemelor 
vizînd îmbunătățirea, în continuare, a activității econo
mice, sociale și obștești la nivelul fiecărei localități și 
circumscripții, creșterea inițiativei și a capacității consi
liilor populare în valorificarea pe o scară mai largă și 
cu maximă eficiență a resurselor și posibilităților locale.

Pe primul plan al acestui viu și fructuos dialog cu oa
menii muncii trebuie să stea acțiunile ce vor fi între
prinse de consiliile populare pentru exercitarea în cele 
mai bune condiții a importantelor și multiplelor atri
buții ce le revin, cu privire la dezvoltarea economico-so- 
cială armonioasă și multilaterală a tuturor unităților ad- 
ministrativ-teritorial, cu participarea nemijlocită și respon
sabilă a cetățenilor, în vederea înfăptuirii sarcinilor ce vor 
sta în fața organelor locale ale puterii de stat care vor 
fi alese la 21 noiembrie.

In mod deosebit se cer a fi analizate, cu prilejul adu
nărilor și întîlnirilor din circumscripțiile electorale, căile 
și metodele cele mai potrivite pentru ca organele locale 
ale puterii de stat, al căror mandat va începe la 21 no
iembrie, să-și exercite în condiții tot mai bune sarcinile 
complexe, de mare răspundere, care le incumbă, potrivit 
documentelor de partid și legilor statului, cu privire la 
creșterea eficienței întregii activități economice, conduce
rea unitară a agriculturii din unitățile administrativ-teri- 
toriale în scopul creșterii producției agricole vegetale și 
animale, folosirea integrală a fondului funciar, asigurarea 
resurselor necesare constituirii fondului de stat de cereale, 
legume, fructe, animale, păsări, lapte și celelalte produse 
âgroalimentare, precum și acoperirea nevoilor de consum 
propriu ale populației din raza lor de activitate. în cen
trul atenției trebuie să stea de asemenea, dezbaterea cu 
cetățenii a măsurilor necesare pentru aprovizionarea rit
mică și buna servire a populației, dezvoltarea și diversi
ficarea gamei de produse și servicii, îmbunătățirea cali
tății acestora, organizarea optimă și aprovizionarea piețe
lor agroalimentare, extinderea și modernizarea rețelei 
comerciale.

în concordanță cu atribuțiile conferite prin lege consi
liilor populare de a coordona întreaga activitate de dez
voltare economică și socială din județe, municipii, orașe



și comune, potrivit principiului autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-financiare, multiplele con
tacte cu oamenii rpuncii din întreprinderi și instituții, cu 
cetățenii din cartiere, care vor avea loc în această perioa
dă, trebuie folosite pentru găsirea unor noi direcții pentru 
creșterea rentabilității tuturor unităților și activităților, 
reducerea costurilor de producție, creșterea productivității 
muncii, folosirea cu chibzuință și spirit gospodăresc a ba
zei materiale, identificarea de noi surse de venituri la 
bugetele locale, în vederea trecerii treptate la auitofinanî 
țarea tuturor unităților administrativ-teritoriale.

Fără îndoială, potrivit tradiției statornicite la noi, și în 
actuala campanie electorală cetățenii vor face, numeroase 
și valoroase propuneri privind perfecționarea muncii con
siliilor populare, a deputaților, realizarea unor obiective 
de interes obștesc și a unor lucrări menite să îmbogă
țească* zestrea edilitară a localităților, să asigure crește
rea continuă , a calității vieții.

Important este ca organele locale, candidații să mani
feste toată receptivitatea față de propunerile și doleanțele 
cetățenilor și să treacă de îndată la analizarea lor și orga
nizarea transpunerii lor în viață.

Este recomandabil ca un număr cît mai mare de pro
puneri pentru care există condiții de realizare să fie so- 
luțicjnate pînă la alegeri, astfel încît chiar în cadrul întâl
nirilor de lucru, candidații să poată prezenta alegătorilor 
un prim și rodnic bilanț al activității lor. •

Desigur, în spiritul principiului autoconducerii, esențial 
este ca la rezolvarea propunerilor să se asigure o cît mai 
largă participare a cetățenilor înșiși. în acest scop, con
siliile populare, candidații propuși trebuie să antreneze 
locuitorii din toate circumscripțiile la realizarea lucrări
lor, la luarea tuturor măsurilor pentru ca fiecare cartier, 
fiecare localitate să fie cît mai îngrijite și bine gospodărite.

*

Eveniment politic de seamă, cu multiple semnificații 
în evoluția mereu ascendentă a societății noastre, alege
rile de deputați în consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale 
vor manca sporirea eforturilor tuturor cetățenilor patriei 
pentru înfăptuirea în cît mai bune condiții a planului pe 
anul 19®3, pentru realizarea obiectivelor dezvoltării și în
floririi tuturor localităților și ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Alegerile de deputați de la 21 noiembrie vor constitui, 
totodată, o puternică manifestare a democrației noastre 
socialiste, a nouă și elocventă dovadă a unității indestruc
tibile a tuturor oamenilor muncii din patria noastră în 
jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, expresia hotărîrii ferme a tuturor ce
tățenilor țării de a înfăptui neabătut Programul partidu
lui de edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre comunism.

REZULTATELE ÎNTRECERII SOCIALISTE INTRE CONSIILILE POPULARE 
JUDEȚENE Șl AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE 9 LUNI

Acționînd susținut pentru mobili
zarea tuturor colectivelor de muncă și 
a cetățenilor în vederea îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de plan în con
dițiile aplicării principiilor autoges
tiunii economico-f inanciare și .ale au
tofinanțării unităților administrativ- 
teritoriale, consiliile populare județene 
și al municipiului București au obți
nut pe 9 luni din acest an rezultate 
bune în construcția de locuințe, dez
voltarea industriei mici și a prestări
lor de servicii către populație, reali
zarea planului la livrările de măr
furi pentru export și către fondul pie- 
ții. reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și e- 
nergie, precum și în îndeplinirea sar
cinilor social-cultural, buna gospodă
rire și înfrumusețare a localităților.

Pe baza rezultatelor obținute pe 9

| luni din acest an, pe locuri fruntașe 
se situează următoarele consilii popu
lare :

Locul 1 — Consiliul popular al ju
dețului Bihor.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,2 la sută la pro
ducția fizică industrială, 6,9 la sută 
la construcția de locuințe, 26,3 la sută 
la livrările de mărfuri către fondul 
pieței 16,7 1 sută la obiectivele de in
teres obștesc executate prin contribu
ția bănească a locuitorilor, 4,3 la sută 
la prestările de servicii către populație 
10 la sută la recuperarea resurselor 
materiale refolosibile și a resurselor 
energetice, consumurile normate de 
combustibili și energie au fost reduse 
cu 9,1 la sută, precum și livrările de 
mărfuri pentru export;

Locul 2 — Consiliul popular al ju
dețului Dolj.

Locul 3 — Consiliul popular al ju
dețului Suceava.

Locul 4 -- Consiliul popular al ju
dețului Tufe ea.

Locul 5 — Consiliul popular al mu
nicipiului București.

Ix>cul 6 — Consiliul popular al 
județului Iași.

POȘTA REDACȚIEI

Petre Danciu — Cluj-Napoca. Arti
colul dv „PLEDOARIE PENTRU ÎN
TREPRINDEREA AGRICOLĂ DIN 
MEDIUL RURAL" a fost citit cu in
teres în colectivul redacțional, pro
blemele tratate fiind .în concordanță 
cu preocupările conducerii partidului 
și statului, privind dezvoltarea acti
vităților de industrie mică la sate. Vă 
mulțumim pentru colaborare și aș
teptăm alte propuneri ■ din partea dv.



Măsuri stabilite în ședința biroului 
executiv al comitetului pentru 
problemele consiliilor populare

In ziua de 8 octombrie a.c. a avut loc ședința biroului 
executiv al Comitetului pentru problemele consiliilor 
populare, care analizînd modul cum organele locale ale 
puterii și administrației de stat, duc la îndeplinire o serie 
de sarcini economico-sociale, de mare actual'tales, a sta
bilit următoarele măsuri.

I. Pentru sporirea numărului iepurilor de casă
— comitetele (birourile) executive ale consiliilor populare 

vor urmări permanent modul, cum se realizează prevede
rile din programul stabilit privind creșterea iepurilor de 
casă ;

— consiliile populare vor organiza și dezvolta capaci
tățile de argăsire și prelucrare a pieilor de iepuri de casă, 
în unități de industrie mică, corespunzător efectivelor des
tinate tăierii și consumului ;

— Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare. Mi
nisterul. Agriculturii, și Industriei Alimentare. ,, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești și Uniunea.Cen
trală a Cooperativelor de Producție, Achiziții iji -Desface
rea Mărfurilor, vor îndruma și sprijini, în continuare, con
siliile populare județene și uniunile cooperative, în ve
derea realizării sarcinilor de sporire a numărului iepurilor 
ele casă, a producției de carne de iepure și de valori
ficare a pieilor, la nivelul sarcinilor din programe, pre
cum și să asigure asistența tehnică de specialitate ;

— Ministerul Agriculturii și: Industriei-. Alimentare.: îm
preună cu Ministerul Educației și înyățâmîntuluâ, cu spriji
nul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, 
va edita o broșură despre creșterea iepurilor, de casă, 
care va cuprinde și îndrumări privind medul de asigurare 
a furajelor pentru aceste animale, precum și 'în legătură 
cu contractarea și valorificarea producției obținute, inclu
siv. argăsirea pieilor. Această broșură va fi difuzată la 
toate județele pentru a fi distribuită crescătorilor de ie
puri de casă.

Lunar, în Biroul executiv se va prezența o informare 
privind realizarea programelor de. autoconducere și auțo- 
aprovizionare teritorială.

II. Pentru gospodărirea, întreținerea și înfrumusețarea 
localităților.

— comitetele (birourile) executive ale consiliilor popu
lare vor organiza, în continuare, acțiuni pentru mobili
zarea cetățenilor și a tuturor factorilor interesați. astfel 
ca această activitate să capete un caracter permanent ;

— periodic. în sesiuni sau ședințe de comitet (birou) 
executiv se va analiza modul în care se desfășoară ac
țiunile de curățenie și înfrumusețare a localităților și se 
vor stabili măsuri în vederea realizării. în totalitate a lu
crărilor necesare ; .

— organele locale ale puterii și administrației de stat 
vor organiza temeinic pregătirea pentru anul 1883 a ac
țiunilor pregătirile făcîndu-se din trimestrul IV 1982, ast
fel Incit să se poată trece la realizarea lor. începînd cu luna 
aprilie 1983 ;

— un colectiv al Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare va efectua lunar o acțiune de control în 
cîte 2—3 județe privind starea de curățenie și Igienă a 
localităților, modul de gospodărire a acestora și va pre
zenta Biroului executiv constatările făcute, măsurile luate, 
precum și propuneri de sancționare a cadrelor care nu 
se preocupă de realizarea sarcinilor în acest domeniu de 

activitate. De asemenea, se va elabora un material de în
drumare pentru consiliile populare județene referitor la 
modul cum trebuie să acționeze pentru a asigura buna 
gospodărire și igienă a localităților și a organiza evi
dența acțiunilor întreprinse, pe care le raportează.

—Comitetul pentru Problemele Consiliilor populare, îm
preună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
vor transmite consiliilor populare județene nomenclatorul 
arborilor și arbuștilor ornamentali cu utilizare medicina
lă, a florilor pentru esențe și medicinale, care vor fi plan
tate în parcuri și zone verzi ;

— în cadrul unităților de industrie mică ale consiliilor 
populare, se vor înființa capacități pentru obținerea de 
esențe și substanțe utile din plantele aromate și medicinale.

III. Pentru pregătirea documentațiilor de execuție la 
obiectivele de investiții prevăzute în planul consiliilor 
populare pe anul 1983.

:— Intensificarea acțiunilor de îndrumare și control la 
unitățile de proiectare, precum și la beneficiarii. de in
vestiții din subprdinea consiliilor populare, în vederea con
centrării tuturor forțelor, care să asigure, în cursul trim. 
IV, întreaga documentație tehn-ico-economică. cu termen 
de predare depășit, iar pentru celelalte obiective din pla
nul pe anul 1983. la termenele prevăzute în planul do 
proiectare ;

— sprijinirea de către cadre de specialitate din Comi
tetul pentru problemele consiliilor populare și Instituitul 
de studii și proiectări pentru sistematizare, locuințe și 
gospodărie comunală (ISLGC), prin deplasare la fața lo
cului a unităților de proiectare din județele în care există 
greutăți la întocmirea documentațiilor de execuție pentru 
obiectivele de investiții ale anului 1983 ;

— asigurarea cu documentații a obiectivelor de investiții 
care condiționează darea în folosință a locuințelor și a 
celorlalte obiective din plan cum sînt: centralele termice, 
urbane și de zonă pe combustibil solid, dotările țehnico- 
edilităre, precum și instalațiile pentru utilizarea energii
lor neconvenționale, la clădirile de locuit și social-cul
turale ;

— Comitetul pentru Problemele Consiliilor populare, îm
preună cu comitetele executive ale consiliilor populare 
județene și a municipiului București, vor sprijini unitățile 
de proiectare în vederea adoptării soluțiilor corespunză
toare la toate centralele termice pe bază de combustibil 
solid prevăzuve îzi planul pe anul 198.3. precum și pentru 
identificarea de noi soluții și tehnologii, în Vederea redu
cerii consumului de materiale și energie ;

— comitetele executive aile consiliilor populare județene 
și al municipiului București, vor urgenta întocmirea și 
transmiterea, spre arizare, a documentațiilor de expro
priere și demolare, pentru toate locuințele prevăzute a fi 
date în folosință în anul 1983. precum și pentru cele care 
constituie front de lucru pe perioada 1983—1984, pe baza 
desfășurătorul nominalizării locuințelor ;

— atenționarea comitetelor executive ale consiliilor popu
lare care au rămîneri în urmă în asigurarea documenta
țiilor de execuție pentru obiectivele de investiții prevăzute 
în planul consiliilor populare pe anul 1983, pentru a lua 
măsuri ferme în vederea încheierii grabnice a acțiunii de 
elaborare a proiectelor respective

Biroul executiv a aprobat concluziile acțiunii de în
drumare și control întreprinse de colective ale Comite
tului în județele Covasna șl Neamț, informarea privind 
rezultatele obținute de consiliilor populare județene și a 
municipiului București, în întrecerea socialistă, activitatea 
de rezolvare a problemelor ridicate de cetățeni în scri
sori și audiențe precum și alte materiale.

Cu privire la realizările obținute în întrecerea socialistă 
s-a stabilit ca începînd. cu luna octombrie, depășirile la 
indicatorul „Export-total", precum și la livrările de măr
furi la fondul pieței, să fie limitate la 250 la sută.



Consiliile populare din județul Constanța 
și organele lor executive angajate 

hotărît pentru realizarea și depășirea 
planului de dezvoltare a agriculturii 

și a programului de autoaprovizionare 
în vederea îndeplinirii înaltelor atribuții cu care au 

fost învestite, prin hotărîrile de partid și prin legile țării, 
consiliile populare, ca organe ale autoconducerii și auio- 
aprovizionării teritoriale au datoria să întreprindă cele 
mai eficiente măsuri, pentru folosirea deplină a potenția
lului productiv al întregii suprafețe agricole, utilizarea cu 
maximă eficiență a mijloacelor din dotare pentru execu
tarea mecanizată a lucrărilor agricole și a irigațiilor, ad
ministrarea îngrășămintelor, antrenarea la muncă a tuțu- 
for cetățenilor de la sate, sprijinirea permanentă a gos
podăriilor populației în folosirea integrală a resurselor 
existente.

Orientările și indicațiile de inestimabilă valoare subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru cu cadrele din agricultura județului nostru, ce a 
avut loc în vara acestui an la Neptun, constituie pentru 
organele locale ale puterii și administrației de stat, un 
puternic și permanent îndemn la muncă stăruitoare pentru 
valorificarea marilor posibilități de care dispunem.

în baza sarcinilor primite. Consiliul popular al jude
țului Constanța a elaborat un amplu program de măsuri 
tehnico-organizatortce care vizează obținerea, în 1983, a 
unei producții medii la ha de 5.500 kg. orz și 5.000 kg. 
grîu, de 10.000 kg. porumb, 3.000 kg floarea-soarelui, 2-000 
kg fasole, 1.500 kg. in pentru ulei și 40 tone sfeclă de 
zahăr. Totodată producția la legume de cîmp urmează/ să 
se dubleze, iar în solarii șă se ajungă la minimum 80—100 
tone la ha.

Importante măsuri sînt cuprinse în program și pentru 
dezvoltarea zootehniei. Realizarea lor va conduce la creș
terea efectivelor de bovine pînă în 1985 la 250 mii capete, 
.reprezentînd 50 taurine la 100 ha, iar efectivul de vaci va 
fi de cel puțin 110—120 mii capete, asiguirîndu-se astfel in 
întregime cantitatea de lapte destinată consumului popu
lației din județul nostru, și la fondul de stat.

Corespunzător, sarcinilor stabilite, efectivele de porcine 
vor crește, de asemenea, la 600 mii capete, cele de ovine 
la 1.3 milioane capete, iar producția de lante va ajunge 
la 3.000 litri pe cap de vacă furajată. Prin creșterea 
sporurilor zilnice de produse la toate categoriile și speciile 
de animale, se vor asigura cantități mai mari de carne, ce 
vor prisosi chiar necesarului de consum al județului.

Aceste sarcini deosebit de mobilizatoare ce ne revin în 
domeniul agriculturii sînt pe deplin justificate dacă avem 
în vedere că județul nostru ocupă : locul I pe țară în ce 
privește suprafața amenajată la irigat (68% din totalul 
suprafeței agricole) producția totală de cereale, producția de 
porumb, / struguri, număr de ovine si producție de lină, 
locul V la producția de carne și ouă etc.

în acest an, la aniversarea unui sfert de veac de la 
cooperativizarea agriculturii în Dobrogea, județul Constan
ța se prezintă cu o bază tehnico-materială în măsură să 
facă față tuturor exigențelor impuse de creșterea produc
ției agricole animale și vegetale. Dispunem de 7.300 trac
toare, 3-630 combine autopropulsate pentru recoltat cereale 
(păioașe și porumb), 10.100 pluguri și utilaje de prelucrat 
solul, un însemnat număr de mașini pentru aolicarea în
grășămintelor, executarea tratamentelor fitosanitare. recol
tarea furajelor, plantarea de răsaduri etc.

Ilustrativ, pentru potențialul productiv al județului nos
tru este -și faptul că în prezent suprafața agricolă tota

lizează 581 mii ha din care 499 mii ha teren arabil, 19 
mii ha patrimoniu viticol, 5,5 mii ha livezi și pepiniere 
pomicole, precum și aproape 58 mii ha pășuni naturale.

Terenul arabil este structurat în funcție de condițiile 
specifice județului și nevoile economiei naționale, cerealele 
reprezentînd 65% din suprafața cultivată.

Efectivele de animale la sfîrșitul acestui an vor însuma 
165,1 mii capete bovine, 497,7 mii porcine, 1000,5 mii 
ovine, 1.508 mii păsări ouătoare.

Valoarea producției globale agricole este de peste 6 mi
liarde lei, din care 65% se realizează din producția ve
getală și 35% din creșterea animalelor.

în aplicarea programelor de dezvoltare a agriculturii, 
de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, Consi
liul popular județean, sub conducere^ Comitetului județean 
de partid a întreprins o serie de măsuri pentru punerea 
în valoare a întregului potențial de care dispun localitățile 
și unitățile agricole din teritoriu, valorificarea pe un plan 
superior a resurselor locale.

Consiliul popular județean. Comitetul său executiv, prin 
hotărîri și decizij au stabilit direcțiile principale de ac
țiune, dare, în esență, vizează stimularea practicării unei 
agriculturi . și zootehnii intensive, combaterea degradării 
solului, cultivarea fiecărui metru pătrat de teren, folo
sirea cu maximum de eficiență a întregului potențial lo
cal, inclusiv a gospodăriilor anexă de pe lingă unitățile 
socialiste, asigurarea unei bune aprovizionări a populației 
în tot cursul anului, a unei nutriții echilibrate a tuturor 
locuitorilor, în. concordanță cu cerințele de menținere și 
îmbunătățire continuă a stării de sănătate a cetățenilor.

Avînd în vedere rolul important al gospodăriilor popu
lației în sporirea producției agricole animale și vegetale, 
în creșterea bunăstării țărănimii și a celorlalți oameni ai 
muncii, s-a acordat o atenție deosebită valorificării de
pline a rezervelor existente în acest sector, sprijinirii 
cetățenilor pentru creșterea în gospodăriile proprii a unor 
animale și a producției de legume, fructe și cereale.

La nivelul județului au fost analizate sursele și rezer
vele de producție existente, iar împreună cu birourile 
executive ale consiliilor populare din teritoriu s-au sta
bilit măsurile ce se impun pentru sporirea . suprafețelor 
cultivate cu legume,, cartofi și alte culturi, a efectivelor 
de animale, precum și creșterea producției corespunzător 
bazei materiale existente.

Sarcinile stabilite prin programe pentru fiecare oraș și 
comună au fost dezbătute în adunările cetățenești și se- 
șiunile conșilijilor populare, în cadrul cărora s-au adoptat 
programe proprii, cu măsuri concrete, a căror realizare să 
asigure creștereaproducției agricole animale și vegetale 
în toate sectoarele, inclusiv, la gospodăriile populației și, 
pe această bază, creșterea livrărilor la fondul de stat.

Astfel, Iș realizarea, prevederilor de dezvoltare a agri
culturii și de autoaprovizionare sînt antrenate practic toate 
unitățile agricole din județ, toți lucrătorii ale căror pro
puneri formulate în cadrul adunărilor generale ale oame
nilor muncii din unitățile agricole, adunările cetățenești 
și.'sesiunile consiliilor populare, au fost folosite la fun
damentarea acestor prevederi.

Comitetul executiv a.l Consiliului popular județean a 
urmărit permanent, și a analizat periodic stadiul1 înde
pliniri’ sarcinilor din programele de dezvoltare a agri
culturii, de autoconducere și autoaprovizionare atît în ca
drul întî’nîriiOT . de lucru cu- membrii birourilor executive 
ale consiliilor pooulare si comandamentele organizate la 
nivel de județ, cît și. prin acțiunile de îndrumare și con
trol pe teren.

Aceste analize au permis cunoașterea operativă a situa
ției și stabilirea totodată a măsurilor ce se impun pentru 
eliminarea neajunsurilor.

In îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de mare răs
pundere ce le revin potrivit legii, Consiliul popular jude
țean și comitetul său executiv, celelalte consilii populare 
și organele lor executive, au stabilit din timp măsuri 
concrete pentru utilizarea rațională a fondului funciar, 
pregătirea și buna desfășurare a lucrărilor de însămîn- 
tare a culturilor, întreținere și irigare, recoltarea cereale



lor, amenajarea și întreținerea pajiștilor, dezvoltarea zoo
tehniei, folosirea judicioasă a forțelor mecanice și manuale, 
realizarea planului de contractări și achiziții de la popu
lație, creșterea aportului gospodăriilor individuale la asi
gurarea fondului de stat cu produse agroalimentare-

Concomitent cu măsurile întreprinse pentru perfecțio
narea activității de îndrumare și control în unitățile ad- 
ministrativ-teritoriale, Comitetul executiv al Consiliului 
popular județean, a urmărit îmbunătățirea stilului de 
muncă al birourilor executive ale consiliilor populare în 
conducerea și îndrumarea activității din agricultură. 
Unele metode de muncă folosite de consiliile populare din 
județul nostru în conducerea agriculturii și realizarea pro
gramului de autoeonducere și autoaprovizionare, au contri
buit la realizarea sarcinilor economice pe care ni le-am 
propus Astfel, activiștii consiliilor populare, în frunte 
cu primarii, au fost repartizați pentru a sprijini și în
druma unitățile agricole din teritoriu, pe durata efec
tuării lucrărilor agricole, să asigure strîngerea integrală 
a producției și predarea cerealelor la fondul de stat.

Pentru ca județul să poată executa lucrărilor agricole 
de toamnă în epoca optimă, la indicația și cu sprijinul 
Biroului Comitetului județean de partid, au fost detașați 
în agricultură din unitățile industriale și de prestări de 
servicii locale și chiar din unități’ republicane, tractoare, 
ateliere mobile mecanice de întreținerea, precum și peste 
1.500 de mecanizatori, electricieni, sudori și mecanici.

în același timp, consiliile populare și conducerile uni
tăților agricole, au desfășurat o susținută activitate pen
tru mobilizarea cetățenilor în vederea participării la strîn
gerea recoltei, pornind de la sarcinile ce-i revin fiecărei 
unități adminlstrativ-teritoriale pentru realizarea Progra
mului de autoaprovizionare. Față de cei care nu s-au achi
tat de obligațiile ce le revin în ce privește cultivarea 
pămîntului, s-au aplicat și sancțiunile legale.

La recoltarea porumbului, legumelor și fructelor, o con
tribuție importantă au avut cei peste 14 mii de elevi, 
organizați în tabere de practică precum și oamenii mun
cii din instituțiile și unitățile economice de pe teritoriul 
județului.

în cadrul consiliilor populare orășenești și comunale sînt 
organizate colective, formate din reprezentanți ai unită
ților interesate. în cadrul cărora se analizează decadal 
stadiul contractării produselor agricole, animale și vege
tale, cu gospodăriile populației și se stabilesc măsurile de 
impulsionare care se impun.

în vederea sporirii producțiilor de carne și lapte, s-a 
acordat o atenție deosebită furajării animalelor, scoaterii 
lor la pășunat, inclusiv în păduri, organizîndu-se, in acest 
scop, tabere de vară. Totodată, au fost luate măsuri de 
îmbunătățire și întreținerea pășunilor, concomitent cu în
ființarea de noi suprafețe cu această destinație. Din pă
șunile aflate în administrarea consiliilor populare, am fă
cut un instrument pentru realizarea planului de contrac
tare și achiziții, acordând cu prioritate, dreptul de a scoate 
vitele la pășunat, cetățenilor care contractau produse a- 
gricole, animale și vegetale-

începînd cu luna iunie a.c., am populat cu pui de carne 
toate spațiile disponibile, sporind în acest fel, cantitatea 
de carne obținută

Conducătorii unităților economice, chiar și a celor care 
nu au un caracter agricol, s-au convins, în cea mai mare 
parte, de avantajele principiului autoconducerii și auto- 
aprovizionării. Această constatare este susținută de faptul 
că în localități cum sînt municipiul • Constanța, orașele 
Medgidia. Cernavbdă, Hîrșova, comuna Valu lui Traian 
și altele, terenuri vaste, care pînă nu de mult erau șan
tiere de construcții au fost curățite de moloz, parcelate 
și cultivate. La Năvodari, într-o fabrică de cărămizi, ie
șită din circuitul de producție, s-au organizat mici gos
podării, în care sînt crescuți porci-, păsări, iepuri de casă 
și unde sînt puse, totodată, bazele unor ciupercării . de 
randament înalt

în ansamblul măsurilor luate pentru realizarea progra
melor de autoc on ducere și autoaprovizionare, un loc im
portant îl ocupă activitatea formelor instituționalizate de 

atragerea maselor de cetățeni la activitatea desiaș urata de 
către consiliile populare și organele lor executive. Studiile 
și controalele efectuate periodic de către comisiile perma
nente pentru agricultură și silvicultură ale consiliilor popu
lare județean, municipal, orășenești și comunale, la care 
au fost antrenate largi colective de specialiști, au condus 
La depistarea operativă a cauzelor care au generat nea
junsuri, la fundamentarea hotărîrilor și deciziilor elaborate.

Țlnînd seama de faptul că dezvoltarea și modernizarea 
permanentă a bazei tehnico-materiale constituie una din 
cerințele esențiale pentru creșterea producției agricole ani
male și vegetale, Consiliul popular județean, comitetul său 
executiv, s-au preocupat în mod deosebit pentru asigu
rarea tuturor condițiilor necesare realizării la termen a 
obiectivelor de investiții și dotărilor din agricultură. în 
acest scop au fost identificate și dirijate mijloace meca
nice și forța de muncă necesară din marile unități de con- 
strucții-montaj din județ, pentru executarea unor lucrări 
de o anumită complexitate la obiectivele din unitățile a- 
gricole, asigurîndu-se, totodată, aprovizionarea mai bună 
a șantierelor cu materiale livrate de unitățile de industrie 
mică ale consiliilor populare.

Aceste măsuri au contribuit direct la punerea în func
țiune a unor saivane cu o capacitate totală de 6.600 de oi, 
amenajări și modernizări irigații pe 10.8'00 ha, 6 ha sere 
de legume, modernizări la ferme pentru 800 de vaci, insta
lații de preparat furaje în 6 ferme etc. Totodată, s-a ac
ționat pentru modernizarea zootehniei din sectorul agri
culturii cooperatiste, acțiune în care au fost angrenate 
12 unități cu profil de construcții-montaj din județ, care 
au realizat lucrări de introducerea apei în 124 grajduri, 
modernizarea căilor de acces, montarea instalațiilor de e- 
vacuare a dejecțiilor și amenajarea a 6.900 locuri în ma
ternități și creșe, reparații la 130 adăposturi, amenajări 
de padocuri și altele

Pe baza indicațiilor date de tovarășul secretar general, 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C-C. al 
P.C.R. din 14—15 mai a.c., și a hotărîrilor adoptate la con
sfătuirea din 2'9 mai cu primul ministru al guvernului, am 
elaborat programe speciale și am trecut la organizarea 
activităților de creștere a efectivelor de animale și păsări 
în gospodăriile anexe ale unităților cu consumuri colec
tive, culegerea plantelor medicinale din flora spontană, 
din parcuri și zone verzi, sporirea efectivelor de iepuri 
în sectorul socialist și gospodăriile populației, dezvoltarea 
pescuitului pe Dunăre, Marea Neagră și apele interioare, 
desecarea și combaterea excesului de umiditate, precum 
și alte acțiuni.

Corespunzător obiectivului stabilit prin fiecare program, 
am introdus sisteme de urmărire diferențiată a stadiului 
realizărilor pe diferite perioade în raport cu specificul 
lor. Pe bâză analizei rezultatelor obținute se intervine ope
rativ pentru sprijinirea și 'impulsionarea fiecărei acțiuni.

Programele adoptate, au început să-și arate roadele. 
Astfel, am livrat peste 2.4'00 purcei și 10.000 pui de 6 zi 
pentru crearea condițiilor realizării efectivelor de animale 
și păsări prevăzute. De asemenea, s-a acționat pentru 
sprijinirea cetățenilor în scopul înființării unor stații de 
incubare de peste 100.000 pui produși vii pe serie, ame
najarea și fertilizarea a 32.000 ha pășuni, distribuirea 
către populație a 6.000 purcei, 2 milioane pui de o zi de 
la unitățile socialiste și asigurarea cultivării integrale a 
suprafeței de 12.700 ha teren arabil, pe care îl dețin 
locuitorii satelor.

în gospodăriile anexe de pe lingă unitățile cu consumuri 
- colective, efectivele realizate însumează peste 9.000 capete 

porcine, 400 bovine, 1 000 ovine, 30.000 păsțîri cultivîndu-se, 
în același timp mai mult de 130 ha. cu legume și furaje.

De asemenea, în acest an, gospodăriile populației vor 
contribui la fondul de consum județean cu 8.000 porcine, 
40.000 ovine 600 tone carne pasăre, 14.000 tone sfeclă de 
zahăr, precum și importante cantități de alte produse care 
vin să satisfacă, în mai mare măsură, aprovizionarea ce- 

I tățenilor. tie altfel, producțiile obținute au creat condiții 
i pentru desfacerea către populație și consumurile colec- 
î tive a 13.000 tone carne. 7.500 tone preparate din carne. 



200 mid hi. lapte și produse lactate proaspete, 8.390 tone 
zahăr, 5-200 tone ulei, precum și alte cantități de produse.

Ansamblul măsurilor și acțiunilor întreprinse în orga
nizarea și desfășurarea lucrărilor în toate sectoarele au 
condus la obținerea în anul 1982 a unor producții medii 
la hectar de 3.728 kg grîu, 4-571 kg. orz și 1.445 kg. fa
sole boabe, producții superioare prevederilor de plan, ceea 
ce va permite îndeplinirea integrală a obligațiilor către 
fondul de stat și asigurarea necesarului de consum pentru’ 
populația județului. Efectivele de animale sînt în creș
tere, asi'gurînd realizarea unor producții- sporite în anii 
viitori.

Pe fondul acestor rezultate, evident mai bune decît cele 
din anii precedenți, s-au înregistrat și unele neimpliniri, 
cu deosebire la realizarea efectivelor și producției anima
liere, atît în unele unități socialiste cît și la gospodăriile 
populației, ceea ce a influențat negativ asigurarea, în 
unele perioade, a fondului de consum, precum și a ma
teriilor prime pentru industria alimentară.

în atenția consiliilor populare din județul nostru, în pe
rioada imediată și următoare se va situa prioritar termi
narea recoltării tuturor celorlalte culturi de toamnă, mo- 
bilizînd întreaga populație la aceste acțiuni, terminarea 
arăturilor de toamnă, recuperarea restanțelor prin îmbu
nătățirea stării de reproducție la taurine, astfel încît să 
fie permanent în lactație cel puțin 50—60% din efectiv; 
creșterea indicelui de natalitate la porcine și ovine, în 

* vederea obținerii peste plan a unui efectiv de 35—40 mii 
capete purcei și 170 mii miei din fătările timpurii.

Atenție sporită se va acorda în continuare și creșterii 
numărului de animale în gospodăriile populației unde, cu 
excepția ovinelor efectivele sînt cu mult mai mici decît 
posibilitățile de care dispunem.

Preocupările noastre în acest sens le-am -concretizat prin 
elaborarea unor programe de perspectivă privind îmbună
tățirea potențialului productiv al pășunilor naturale, înfi
ințarea de maternități și punerea în funcțiune a noi ca
pacități de incubare pe lingă cooperativele agricole de 
producție și unitățile UJCOOP, în vederea creșterii nu
mărului de purcei și pui de o zi ce se vor distribui la 
cetățeni. Vom extinde suprafețele însămînțate cu furaje 
in cultură de către C.A.P.-uri și cele atribuite cetățenilor, 
care contractează animale cu statul.

Pentru Sporirea - cantităților de produse agroalimentare 
contractate cu statul de gospodăriile populației, deputății, 
comitetele de cetățeni, colective formate din cadre ale 
unităților economice vor intensifica acțiunile de mobili
zarea cetățenilor pentru valorificarea la stat a surplusului 
de produse agricole vegetale și animale. De asemenea, vom 
acționa pentru generalizarea creșterii iepurilor de casă, 
prin organizarea de crescătorii la unitățile agricole și cele 
din rețeaua cooperației de producție, achiziții și desfacere.

Mobilizați de observațiile critice și îndemnurile adresate 
de secretarul general al partidului, tovarășul Nieolae 

Ceaușescu, cu ocazia recentei vizite de lucru în piețele 
capitalei, Consiliul popular județean Constanța se preo
cupă să asigure condiții de desfacere, cît mai bune, în 
trim. IV. 1982 și trim. 1.1983 produselor agroalimentare care 
să satisfacă cantitativ și calitativ cerințele consumatorilor, 
în acest scop, am luat măsuri să mărim numărul expo
zițiilor și punctelor de desfacere organizate pînă în pre
zent, pentru vînzarea legumelor și fructelor, extinzînd, în 
același timp și practica desfacerii acestor produse prin 
puncte de vînzare amplasate în ansambluri de locuințe.

Consiliile populare, comitetele și birourile executive, 
conducerile unităților agricole din județul Constanța sînt 
ferm angajate pentru transpunerea în viață a sarcinilor 
trasate de secretarul general ai partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu, la Consfătuirea de la Neptun, ceea ce 
Va asigura realizarea unor producții care să satisfacă pe 
deplin cerințele de consum ale populației, creșterea bună
stării oamenilor muncii care trăiesc și muncesc pe aceste 
meleaguri.

ION POPPA 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al 

Consiliului popular al județului Constanța

Preocupări majore ale unităților 
administrativ-teritoriale din județul lași 

pentru realizarea sarcinilor economice 
și sociale pe perioada timpului friguros 
Am intrat în ultimul trimestru al anului, perioadă în 

care, mai mult ca oricînd, măsurile pregătitoare luate din 
timp pentru sezonul friguros își găsesc terenul de aplicare, 
în condiții de maximă eficiență atît în înfăptuirea pro
gramului de autoaprovizonare teritorială, în investiții și 
construcții de locuințe asigurarea energiei termice pentru 
locuințele și obiectivele social-economice, concomitent cu 
aplicarea unui strict program de gospodărire și economi
sire a combustibililor și energiei, cît și practicarea unui 
transport în comun eficient, în consens cu cerințele ac
tuale.

Principiul autoaprovizionării cu produse agroalimentare 
de bază de către fiecare județ, a fost promovat cu con
secvență de conducerea partidului și statului nostru. Ideea 
că fiecare județ trebuie să-și asigure o bună aprovizio
nare și să contribuie și la formarea fondului de stat are 
pe deplin acoperire pentru că, într-adevăr, în fiecare lo- > 
calitate există resurse și rezerve încă nepuse în valoare.

Acționînd pe baza sarcinilor cuprinse în planul de dez
voltare a agriculturii și industriei alimentare, a propriilor 
noastre programe adoptate la nivelul organelor județene, 
se poaite aprecia că, pe ansamblu, s-au obținut rezultate 
bune în domeniul producțiilor agricole, în realizarea indi
catorilor la fondul centralizat al statului și, implicit a 
principiului autoconducerii și autoaprovizionării terito
riale.

Rezultatele obținute și experiența proprie ne arată că tre
buie să insistăm ca atît sectoarele agriculturii de stat și 
cooperatist, cît și gospodăriile populației să contribuie mai 
mult la acoperirea din resurse proprii a nevoilor de con
sum ale populației precum și pentru creșterea aportului 
acestora la constituirea fondului de stat-

Privitor la contribuția gospodăriilor populației, în ju
dețul nostru sînt deja unele experiențe bune asupra că
rora voi căuta să mă opresc mai mult în articolul de față, 
în primul rînd țin să arăt că, atît în anul precedent, cît și 
în acest an, âm insistat ca în gospodăriile populației să se 
crească mai multe animale mari și miei care să fie con
tractate cu statul, iar pe loturile date în folosință coope
ratorilor să se cultive și floarea soarelui, sfeclă de zahăr, 
legume, zarzavaturi și cartofi care, de asemenea, să fie 
contractate cu statul.

Astfel, au fost contractate și livrate, pînă în prezent, la 
fondul de stat, din sectorul gospodăriilor populației 5.645 
t-o came total, 32.147 hl lapte de vacă și oaie, circa 5 mi
lioane buc. ouă, 225 to legume, 14 mii to fructe, ceea ce 
reprezintă importante sporuri față de aceeași perioadă a 
anului trecut Aceasta ne-a permis să asigprăm o bună 
aprovizionare a populației cu tot ceea ce este necesar, pe 
întreaga perioadă care s-a scurs din acest an, în confor
mitate cu programele aprobate.

în continuare desfășurăm o susținută activitate pentru 
încheierea de contracte pentru anul 1983, sprijinind pro
ducătorii să-și sporească numărul de animale și păsări.

în acest an au crescut simțitor si suprafețele cultivate cu 
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr în loturile personale 
ale cooperatorilor. S-a ajuns astfel să se cultive pe total 
județ peste 260 ha cu floarea soarelui și 650 ha cu sfeclă 
de zahăr, întreaga producție fiind contractată cu startul. 
Cooperatorii din comuna Lețcani spre exemplu, comună a- 
flată în zona preorășenească a municipiului Iași, și-au do- 
bîndit astfel o experiență demnă de urmat. Ei comasează 
loturile individuale a celor care doresc să lc cultive cu 
aceste culturi pentru ca astfel să' se îrițrajutoreze cu coo



perativa agricolă ue .producție și secția SMA la arat, se
mănat și transportat, iar' cooperatorii efectuează numai 

’întrețițigrea .culturilor.; în acest fel, cooperatorul "au obți
nut recolte bogate, primind, în anul precedent, așa cum 
vor primi,- fără -îndoială, ’și în acest an, însemnate can
tități de zahăr" și ulei, stabilite prin Decretul nr. 391/1(980 
pentru cantitățile predate la stat.

Cit privește producerea de legume și zarzavaturi, e- 
xistă deja, o .experiență îmbucurătoare la orașul Tg. Fru
mos unde pește 300 de familii cultivă .în grădini și curți, 
precum și .în solarii mici de curte, mari cantități de zar
zavaturi și legume- Asemenea aspecte pozitive s-au gene
ralizat a-cum și în comunele aflate în imediata apropiere a 
municipiului Iași : Golăești, Bosia, Tomești, Bîrnova, Leț-, 
capi, precum’ și- în comuinele din zona orașului Pașcani : 
Lespezi, Valea Seacă. Vatra-Pașcani. Vînători, Ruginoasa și 
altele.

O riiai' bună organizare a activității organelor noastre 
locale, a făcut ca in aces-t an să se producă legume și 
zarzavaturi a-tît in municipiul 'Iași, cit și în orașele ju
dețului, pe locurile libere dintre blocuri, pe terenurile vi
rane etc.

Aceste măsuri și-au găsit materializarea în mai buna a- 
provizi'onare ’a populației ătit în această perioară, cit și 
pentru timpul friguros. Astfel, fondu-l de marfă destinat a- 
prpvizionârii populației se exprimă și în însilozarea pen
tru Iarnă a 17.500 to cartofi ; 2.500 to ceapă uscată, 3.425 
to rădăcirtoase ; 7 000 to fructe; 5.000 to murături și altele, 
care, avem convingerea, vor asigura o aprovizionare co
respunzătoare a populației atît în trimestrul IV. 1982 cît 
și în semestrul I; 1983.

Sezonul friguros găsește bine pregătite și unitățile cu 
consumuri co'ective, care, in tobalitate, și-au realizat pro- 
ducțiiR. necesare în cadrul gospodăriilor — anexă.

■S-a ’avut în vedere în cadrul programelor de autoapro- 
vizionare locală, ca. în perioada de iarnă, să se asigure o 
bună și ■ constanță aprovizionare a tuturor localităților ru
rale și, îndeosebi, a localităților ce pot fi izolate în tiim.pul 
iernii! Așa s-a procedat la comuna Belcești. cu o populație 
de pe.Ș'e 12 mii de locuitori și cu sa>te aflate la distanțe 
moi mari de drumurile județene, precum și la comunele 
Miroslava — comună c.u 13 sate aparținătoare și" cu dru
muri greu’ accesibile în perioada de iarnă, Mironeasa, Da- 
gît’i, TânsS și altele

în lumina prevederilor Legii autoaprovizionării, în fie
care comună din județ, ca și în fiecare localitate urbană 
s-au asigurat condiții pentru o aprovizionare corespunză
toare pe baza propriilor programe sporind contribuția fie
cărei- localități ' la asigurarea autoaprovizionării și a for
mării fondului de stat.

Uria' din preocupările majore ale Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean a constituit-o buna pregătire 
și asigurare a. lucrărilor pe tirnn de iarnă pe șantiere, ast
fel ca acestea să realizeze producția la nivelul maxim pla
nificat, de calitate corespunzătoare și -intr-un ritm susținut 
și mai ales în condiții, de eficiență economică sporită-

în programul de măsuri adoptat de Comitetul executiv 
am ținut seama, privitor la activitatea de pe șantiere, să 
mobilizăm toate forțele de producție și de muncă pentru 
realizarea stadiilor fizice la obiectivele în curs de execuție, 
astfel ca în perioada de iarnă să se execute lucrări în 
‘Spa*’! închise, pe soluții definitive.

Dacă ne referim la lo-uinte. evidențiem faptul că din 
cele 6 900 de apartamente planificate a se preda în anul 
19". pîriă la sosirea timpului friguros se vor recepționa 
4.890 apartamente, diferența de apartamente pînă la ni
velului planului necesitînd doar amenajări sumare. Cores
punzător graficelor de execuție șînt și lucrările cu carac
ter social-cultural de pe șantierele platformei Institutului 
Politehnici cele din ■ zona centrului civic din municipiul 
Iași și altele.

De asemenea, ne-am preocupat să asigurăm un front de 
lucru' adecvat tuturor miiloacetor de producție de care dis
punem la nivelul județului. încă de la începutul anului 
ne-am pus problema folosirii la întreaga capacitate a for
ței de, muncă existente 'pe șantiere, precum și a -tuturor 

capacităților de producție de La centratele de betoane, uti
lajele grele de săpat. macarale și automacarale, echipamen
tele tehnologice în general în acest sens am programat la 
nivelul Trustului local de. construcții și o serie de lucrări 
la fazele de structuri, cu măsură speciale de eficiență la 
care avem deja o experiență deosebită și verificată sub 
aspectul consumului de energie. în sezonul rece ne-am pre
văzut să folosim pe șantiere cîteva centrale termice tehno
logice care furnizează energia necesară întreținerii betoa- 
nel-or turnate monolit și protejarea împotriva efectelor ne
gative de îngheț.

Trebuie să menționez că, la această măsură se va re
curge numai în cazurile în care temperaturile au tendința 
de scădere, pentru a elimina cu desăvîrșire stagnările inu
tile și îndelungate care pot afecta realizarea planului de 
investiții și construcții.

în același timp, pentru asigurarea condițiilor de lucru 
pe timp friguros, ne-am preocupat, împreună cu organele 
de specialitate, de procurarea materialelor speciale nece
sare, cît și de rec-ondiți-onarea dotărilor existente in acest 
scop. Așa, de pildă, am asigurat aprovizionarea agregate
lor de balastieră în cantități mai mari, știind că iarna nu 
se poate lucra în balastiere, a materialelor pentru izolații 
și deșeuri pentru protecții, rezultate din industria chimică 
și ușoară ieșeană, combustibil și altele. De asemenea, ne
am gîndit — și nu în ultimul irînd — la asigurarea con
dițiilor de muncă ale constructorilor,’ prin . reamenajarea 
spațiilor de cazare și masă, așa cum s-a procedat deja pe 
șantierele de locuințe din zonele Nicolina, Păcurari, cen
trul civic etc., asigurînd și echipamentul de protecție ne
cesar.

Realizate, . toate măsurile propuse, vor conduce necondi
ționat la îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe 
anul 1982, iar pentru anul următor ne propunem să rapor
tăm realizarea în trimestrul I a unui volum de producție 
care să reprezinte circa 22-24 Ia sută din volumul total 
de. lucrări pe anul 1983.

Măsuri corespunzătoare au fost prevăzute și s-au între
prins pentru realizarea ^programului de revizii și reparații 
la centralele și reperele tehnice, în condițiile unei exigențe 
sporite pentru buna gospodărire și economisire a energiei 
și combustibililor in conformitate cu prevederile Decretu
lui nr. 240/1982, asigurînd apă caldă și căldură potrivit re
gie ment ăril or î n vi goare.

în vederea pregătirii lucrărilor de revizii și reparații ale 
instalațiilor termice, s-a efectuat din timp inventarierea tu
turor defecțiunilor constatate în funcționarea acestora, în- 
tocmindu-se programe de măsuri, eșalonate pe timpul ve
rii. pentru remedierile necesare. /

Conform acestor programe, s-a trecut la revizia generală 
n instalațiilor de producere a energiei ’ termice, a magis
tralelor de termoficare și a punctelor și centratelor ter
mice. Cu acest prilej, s-a prevăzut și refacerea izolațiilor, 
curățirea canalelor termice, înlocuirea unor conducte co
rodate, cît și alte lucrări menite să asigure buna funcțio
nare.a sistemelor de încălzire.

în vederea realizării parametrilor agentului termic fur
nizat, ș-au asigurat deja cotele de combustibil la nivelul 
planului.

O atenție deosebită am acordat asigurării cu combusti
bil pentru încălzirea creșelor, grădinițelor, unităților din 
rețeaua sanitară a județului, a școlilor, precum și a lo
cuințelor.

‘Cu prilejul reviziilor la instalațiile termice, noi am so
luționat și unele greutăți ce s-au ivit în cartierele 
noi de locuințe (de exemplu, se ridicau o serie de pro
bleme legate de buna funcționare a punctelor și rețelelor 
termice, în sensul că unele’ puncte nu erau complet echi
pate. iar ,în rețelele termice se produceau pierderi de- e- 
nergie. ca urmare a unor lucrări de slabă calitate). Mo
bil izind . forța tehnică și de muncă existenta în unitățile 
subordonate, furnizoare de agent termic, noi am reușit să 
remediem la timp întregul sistem de defecțiuni, astfel încît. 
Și în aceste cartiere să se livreze apă caldă și căldură la 
p a rn m ? tr i i' rorespun zător i.



O altă măsură care s-a impus cu necesitate, a fost a- 
ceea a înlocuirii cazanelor de pe combustibil lichid pe 
combustibil solid în orașul Pașcani, acțiuni pe care con
structorii o încheie în aceste zile.

în continuare, avem în vedere, pe bază de program, 
reducerea mai accentuată a consumurilor de combustibil 
și energie în producerea agentului termic, cotele stabilite 
fiind considerate ca minime pentru toate colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile furnizoare de energie ter
mică.

Măsuri corespunzătoare, de pregătire pentru timpul fri
guros, Comitetul Executiv, le-a luat și în domeniul — 
deosebit de important pentru buna desfășurare a întregii 
activități — transportul în comun.

Astfel, pe baza programului de măsuri privind pregă
tirile pentru sezonul friguros 1982—1983 aprobat de către 
Comitetul executiv, s-au și soluționat o serie de probleme 
cu care se confruntă întreprinderea județeană de transport 
în comun.

în acest sens s-au și efectuat reviziile sezoniere la în
tregul parc de transport ; s-au montat instalațiile de pre- 
încălzire și termostatele la întreg parcul de autobuze ; s-au 
revizuit și reparat utilajele destinate împrăștierii nisi
pului etc

De asemeneal s-au luat măsuri pentru dotarea tehni co
ma tonală a autobuzelor și a parcului de tramvaie cu tot 
ceea ce este necesar sezonului rece, precum și unele mă
suri organizatorice și de pregătire a personalului muncitor 
pentru intervenții în vederea eliminării stagnărilor în 
transportul în comun, îndeosebi în orele de vîrf, spre plat
formele industriale ale municipiului și orașelor județului 
Iași.

în vederea reglementării activității de intervenții pe 
timp de iarnă pe drumurile publice, Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean, pe baza reglementărilor în 
vigoare, a stabilit categoria de drumuri din puncțt de ve
dere al viabilității pe timp de iarnă și pe care se va ac
ționa cu maximă urgență.

In scopul preîntâmpinării înzăpezirii drumurilor publice, 
s-au verificat și reparat întregul parc de utilaje din do
tarea unităților de profil (autopluguri, autofreze, autoscre- 
pere etc.), asigurindu-se și plantarea parazăpezilor pe o 
lungime de peste 100 km de drum în sectoarele cele mai 
expuse la înzăpeziri, procurîndu-se totodată și cantitatea 
de 1.600 mc de nisip antiderapant.

Comitetul executiv, prin organele agricole județene, a 
asigurat măsurile necesare ce se vor întreprinde în pe
rioada de iarnă de către consiliile populare orășenești și 
comunale, în calitatea lor de coordonatori ai planului unic 
în profil teritorial, pentru pregătirea campaniei agricole de 
primăvară, îndeosebi pentru asigurarea pieselor de schimb 
în vederea reparării mașinilor și utilajelor din dotarea uni
tăților agricole de stat și cooperatiste, astfel încît această 
acțiune să se încheie la 15 februarie 1983, când se vor e- 
xecuta și probele tehnologice la întregul parc de mașini și 
utilaje agricole.

Iată doar, câteva exemple din multitudinea preocupări
lor noastre pe care Comitetul executiv le-a preconizat din 
timp și care, cele mai multe din ele și-au găsit deja mate
rializarea pe măsura oportunității lor, creând garanția în
făptuirii neabătute a sarcinilor de plan pe anul 1982 în 
condiții de maximă eficiență economică și pregătirea co
respunzătoare a planului pe anul 1983.

Neculai IBĂNESCU 
prim-vicepreședinte ai Comitetului executiv al Consiliului 

popular al județului IAȘI

Realizarea integrală a planului de investiții* 
construcții în centrul preocupărilor 

consiliilor populare județene, municipale, 
orășenești și comunale

Prim, grija permanente pe care partidul o acordă înflo
ririi multilaterale a tuturor județelor patriei, dezvoltării in
dustriei, agriculturii și transporturilor, diversificării rețelei 
comerciale și prestărilor de servicii, dotărilor edilitar gos
podărești și social-culturale, construcției de locuințe și ju
dețul Cluj a beneficiat și beneficiază de însemnate fonduri 
de investiții. Numai în anul 1982 prevederile planului în 
profil teritorial depășesc 5,5 miliarde lei la total și 2,7 mi
liarde la structura construcții-montaj, iar cele aprobate pe 
seama unităților economice locale, 1,2 miliarde, respectiv 
982 milioane lei, fonduri care asigură continuarea proce
sului de dezvoltare echilibrată, armonioasă, în ritm as
cendent, a întregului teritoriu al județului Cluj, modemi- 
aarea orașelor, edificarea de noi centre urbane .ridicarea 
comunelor ca Unități de bază administrativ teritorială cale 
sigură de creștere a calității vieții.

Acționînd în spiritul îndemnurilor secretarului general 
al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul executiv al Consiliului popular al Ju
dețului Cluj, sub îndrumarea Biroului comitetului jude
țean al P.C.R., a desfășurat o activitate susținută pentru 
coordonarea tuturor factorilor care concură la înfăptuirea 
programelor de investiții pentru realizarea lună de lună a 
planului, a sarcinilor fizice și valorice, pentru respectarea 
termenelor și capacităților planificate, munca de control 
și îndrumare fiind strîns împletită cu aceea de ajutor con
cret, direct.

Pe fondul acestor coordonate s-a acționat cu perseve
rență, la toate nivelele: județ, municipii, orașe și comu
ne, în unitățile de proiectare, execuție sau beneficiare de 
lucrări, în vederea asigurării la timp a documentațiilor, 
amplasamentelor, libere, pentru deschiderea finanțărilor și 
decontarea în timp util a lucrărilor executate, pentru îm
bunătățirea continuă a organizării muncii, întărirea disci
plinei, soluționarea problemelor vizând creșterea calității 
lucrărilor pe care le executăm, ridicarea eficienței econo
mice pe noi planuri, superioare. De asemenea, avînd în 
vedere volumul mare de lucrări aferent celor 4986 apar
tamente cu termen de punere în funcțiune pînă la finele 
anului, dezvoltării sectoarelor productive și în mod deo
sebit a industriei mici,' fondurile alocate pentru alte obiec
tive (agrozootehnice, social-culturale, de drumuri, canali
zări. rețele de alimentare, stații de epurare etc.), s-a a- 
cordat o atenție sporită’ pregătirii din timp a fiecărei lu
crări, bunei organizări a activității pe toate șantierele, ur- 
«nărindu-se îndeosebi mecanizarea lucrărilor, asigurarea 
forței de muncă, aprovizionarea ritmică cu materii prime 
și materiale, folosirea intensivă a utilajelor.

Rezultatele muncii desfășurate în cele nouă luni dîn a- 
cest a.n s-au materializat, înainte de toate, în respectarea 
prevederilor de plan, a propriilor angajamente asumate, în 
punerea în funcțiune în devans a unor capacități sau o- 
biective de producție și lucrări edilitar-gospodărești.

Astfel, planul de investiții pe cele nouă luni ale acestui 
an a fost îndeplinit și depășit atît pe ansamblu cît și la 
construcția de locuințe Au fost executate lucrări în va
loare de 921,1 milioane lei investiții, din care. 767,9 milioa
ne Jei construcții-montaj, cu 1,3 la. sută,' respectiv 3,9 la 
sută peste sarcina prevăzută, ceea ce a asigurat punerea 
în funcțiune a unor fonduri fixe însumînd 591,5 milioane 
lei cu 10,2 la sută mai mult decît a fost planificat. De 
asemenea, au .fost puse da dispoziția populației 3544 apar
tamente, cu 544 apartamente peste prevederile planului. 
Prin contribuția: bănească.a locuitorilor s-au executat o



biective de interes obștesc în sumă de 11,5 milioane lei, 
iar prin munca patriotică, a cetățenilor lucrări în Va
loare de 486,0 milioane lei.

Realizările acestui an, ca și cele din ultimii ani, au fă
cut ca pe harta municipiilor, a orașelor să se contureze 
noi cartiere și zone de locuit, cu dotări complexe, care au 
ridicat pe o treaptă superioară condițiile de locuit ale ce
tățenilor și calitatea vieții în ansamblul el. Aș aminti 
cartierele Mănăștur — un adevărat oraș în care zona cen
trală se află în curs de întregire și edificare — Zorilor, 
Mărăști, toate din municipiul Cluj-Napoca, ansamblurile 
Oprișani din Turda, Dealul Florilor din Dej, între Ape, 
din Gherla precum și zona centrală a orașului Huedin.

în strategia construcției de locuințe. Consiliului popular 
județean Cluj, comitetele (birourile) executive ale consi
liilor populare, au avut în vedere îmbunătățirea intr-un 
timp cît mai scurt a condițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii, în strînsă corelare cu creșterea gradului de urba
nizare și dezvoltare a fiecărei localități în parte. Din fie
care ansamblu au fost executate prioritar blocurile de lo
cuințe și dotările de primă etapă, urmînd ca, în conti
nuare, să se realizeze, și obiectivele din zona centrală a 
cartierelor cu funcțiunile complexe de servire (spații co
merciale în unități complexe, cinematografe, biblioteci 
etc.). Pe un plan central s-a situat preocuparea pentru 
soluționarea în primul rînd, a cererilor formulate de fa
miliile cu mai muiți copii și, drept urmare, au fost satis
făcute aproape în totalitate cererile de locuință ale fami
liilor cu patru sau mai muiți capii și au scăzut la numai 
8% din totalul solicitărilor numărul familiilor cu trei co
pii, înscrise pe listele de priorități.

Am urmărit și realizat un număr mai mare de locuin
țe în apropierea platformelor industriale și a unităților 
productive, un procent redus de demolări, creșterea gra
dului de ocupare a terenului, utilizarea rețelei stradale, 
existente, remodelarea unor artere principale și a unor 
zone centrale, folosirea în condiții de eficiență sporită a 
utilităților existente.

Potrivit Legii sistematizării, Comitetul executiv al con
siliului popular județean a acționat pentru comasarea unor 
construcții și realizarea de spații comerciale, prestări ser
vicii sau cu alte destinații, la primele nivele ale clădirilor 
de locuilt. S-au obținut astfel soluții de utilizare a tere
nului și funcționalități corespunzătoare în toate ansam
blurile de locuințe. De asemenea s-a acționat, cu bune re
zultate pentru asigurarea unui grad sporit de confort și 
funcționalitate în interiorul locuințelor, pentru introducerea 
soluțiilor constructive îmbunătățite, extinderea tehnologii
lor industrializate, înlocuirea materialelor energointensive, 
reducerea consumurilor de energie electrică, termică și de 
carburanți.

Tot pentru satisfacerea necesităților de locuit ale oame
nilor muncii din județ și depășirea, an de an, a sarcini
lor fizice de plan, au fost executate mai toții, blocurile 
adaptate după proiecte tip, urmînd ca ansamblurile și 
străzile în curs de execuție să fie mobilate cu construcții 
unicat care vor întregi și defini personalitatea și arhi
tectura noilor cartiere. Construcțiile în curs de realizare 
în zona centrală din orașul Huedin, Crîngului din muni
cipiul Dej, Piața Mărăști, str. Omega din cartierul Mănăș
tur ș-a. ale municipiului Cluj-N.apoca, reprezintă începu
tul etapei de încheiere a ansamblurilor cu individualizare 
sporită, sub aspect urbanistic și ca expresie plastică arhi
tecturală și de execuție.

în ansamblu preocupărilor sale, Consiliul popular jude
țean a avut în vedere și a acționat pentru realizarea unui 
număr sporit de locuințe în mediul rural, destinate specia
liștilor, pentru înnoirea fondului locativ existent. în ul
timii an> au fost construite un număr de 645 apartamente' 
din fondurile statului și cu sprijin în credite și execuție, 
iar în regia proprie a cetățenilor s-au executat peste 3600 
locuințe. S-a urmărit ca un număr cît mai mare de co
mune și localități, cu perspectivă de dezvoltare, să bene
ficieze de apartamente proprietate de stat, iar cele situate 
în apropierea municipiilor și orașelor să asigure condiții 

de locuit și pentru o parte din muncitorii care lucrează 
In industrie.*

înțelegînd că fondurile de investiții trebuie gospodărite 
cu cea mai mare chibzuință, Comitetul executiv a orga
nizat analize decadele pe șantiere, în prezența conduce
rilor locale, iar la nivelul fiecărui consiliu popular, s-a 
dezbătut în ședințe de birou executiv sau sesiuni, modul 
d« îndeplinire a sarcinilor de plan, stabilindu-se — acolo 
unde se impunea — măsuri concrete pentru mai buna or
ganizare a muncii, a aprovizionării tehnico-materiale pe 
fiecare lot, șantier sau puncte de lucru, utilizării forței 
de muncă, pentru respectarea graficelor de execuție, îm
bunătățirea calității lucrărilor, pentru sporirea continuă a 
eficienței întregii activități.

în mod deosebit s-a acționat și se acționează pentru re
ducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie 
electrică și combustibili, pentru diminuarea cheltuielilor 
totale și a celor materiale- Ca urmare, prin adoptarea unor 
soluții moi * de proiectare, s-au obținut importante econo
mii de materiale față de normele și indicatorii de con
sum : 1560 tone laminate finite pline, 1960 tone țevi și 
conducte, 9730 tone ciment, 340 cm. cherestea ș.a. La con
strucția de locuințe» prin introducerea unor soluții noi, 
s-au realizat, în plus, prin proiectare, economii de peste 
17 milioane lei.

Pentru transpunerea în viață a hotărîrilor de partid și 
de stat privind perfecționarea continuă a noului mecanism 
economico-fimanciar, a principiilor autofinanțării, autoges- 
tiunii și autoconducerii muncitorești s-a urmărit, în mod 
deosebit, nivelul costurilor și, drept urmare, cheltuielile la 
1000 lei producție construcții-mantaj au fost diminuate cu 
14,5 lei față de aceiași perioadă a anului trecut, iar Trustul 
de construcții Cluj, principalul executant, înregistrează, 
acum, 995,9 lei la 1000 lei producție de construcții-montaj, 
deci o activitate rentabilă. . în același timp, productivita
tea muncii în acest sector, determinată pe baza produc
ției nete, a atins 27147 lei pe un muncitor, fiind cu 1,8% 
mai mare decît sarcina de plan. Aceasta se explică prin 
mecanizarea lucrărilor, ajunsă la aproape 100%, prin teh
nologiile de mare productivitate, Introducerea a 20 de pro
grame pe calculatorul electronic al trustului, măsuri prin 
cate S-au optimizat o serie de subactivități cum sînt: 
gestiunea materialelor și, mai nou, programarea și urmă
rirea producțiilor la zi etc. Ga un factor stimulator pe 
toate șantierele a fost și este introducerea, în totalitate, a 
acordului global, inclusiv pentru șoferii de pe mijloacele 
de transport.

Pentru urmărirea execuției planului — metodă foarte 
utilă și eficientă — am organizat la nivelul Consiliului 
popular județean, întâlniri lunare de lucru, pe grupe de 
15-20 comune, cu participarea vicepreședinților birourilor 
executive ale consiliilor populare și conducerile organelor 
locale de specialitate, respectiv ale aparatului propriu al 
Comitetului executiv. Se analizează, în acest cadru, sta
diul realizării planului, se evidențiază modalitățile bune 
de acțiune, se clarifică și se soluționează operativ unele 
probleme de finanțare, transport, aprovizionare (alocarea 
unor cote de materiale din rezerva de plan) muncă și re
tribuire etc.

Concomitent cu îndeplinirea sarcinilor cantitative și ca
litative ale prevederilor de plan, ale programelor pro
prii, s-a acționat cu perseverență și responsabilitate spo
rită pentru respectarea prevederilor schițelor și detaliilor 
de sistematizare aprobate. în toate acțiunile întreprinse 
s-a pus un accent deosebit pe latura eduieativ-formativă, 
urmărindu-se în același timp creșterea participării locui
torilor la realizarea măsurilor stabilite. Comisiile locale 
de sistematizare, comisiile permanente de specialitate, de
putății, mase largi ale cetățenilor au adus o contribuție 
valoroasă, pe tot parcursul perioadei analizate, controlînd, 
cu competență, modul cum se elaborează, se definitivează 
și se aplică proiectele de sistematizare și construcție. Ca 
rezultat al acestei activități, se constată o cunoaștere mai 
bună de către cetățenii localităților din județ a prevede
rilor Legii sistematizării și a schițelor elaborate, o scădere 



a numărului de contravenții, o devansare, cu influențe po
zitive, a momentelor de depistare a, încălcărilor legii.

Pe fondul general pozitiv al acestor realizări, se cuvine 
subliniat faptul că bilanțul înregistrat putea fi mult mai 
bogat dacă în perioada analizată nu s-ar fi manifestat o 
serie de neajunsuri și greutăți, în activitatea noastră a 
unităților subordonate, a proiectanților, beneficiarilor și 
constructorilor, parte din ele datorate în special neono- 
rării obligațiilor asumate în contractele încheiate de că
tre unii furnizori, transportatori de mărfuri (auto și CFR), 
care au diminuat, în mare măsură, potențialul constructo
rului. 1

In întâmpinarea Conferinței Naționale a partidului, a 
alegerilor în organele locale, comitetele și birourile exe
cutive ale consiliilor populare județean, municipale, oră
șenești și comunale, deputății, constructorii clujeni sînt 
hotărîți să muncească cu abnegație sporită și elan revolu
ționar, cu un înalt spirit de dăruire și responsabilitate 
pentru înfăptuirea sarcinilor mobilizatoare ce ne stau în 
față în acest, ultim trimestru pentru realizarea cu succes 
a planului pe întreg anul 11982.

ing. Nieolae BEURAN 
vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului 

popular al județului Cluj

Prin muncă perseverentă transformăm 
comuna noastră in viitor centru 

agroindustrial
In concepția Partidului Comunist Român un rol deose

bit în dezvoltarea oricărui județ și oraș, a oricărei co
mune revine organelor locale de partid și. de stat chemate 
să-și aducă o contribuție esențială la planificarea activi
tății economice, la descoperirea, atragerea și utilizarea e- 
ficientă a resurselor locale, la înfăptuirea obiectivelor pla
nificate. Soluționarea problemei repartizării teritoriale a 
forțelor de producție dezvoltarea intensivă, complexă a 
oricărei unități teritorial — administrative presupune mo
bilizarea eforturilor tuturor cetățenilor din fiecare loca
litate, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid.

Comuna Poiana Mare constituie un exemplu cît se poate 
de elocvent a modului de aplicare neabătută a acestor 
principii. în ultimii 17 ani comuna noastră s-a situat în 
rîndul comunelor care au beneficiat de un puternic spri
jin din partea statului. Activitatea organelor și organiza
țiilor de partid și de stat a fost îndreptată spre lărgirea 
bazei de producție industrială și dezvoltarea multilaterală 
a celor patru cooperative agricole de producție din co
mună. A sporit numărul unităților de prelucrare și indus
trializare a produselor agricole vegetale și animale. Astfel 
a fost construită o secție de producere a nutrețurilor con
centrate cu o capacitate de 2000 tone pe an, o secție de 
vinificație cu o capacitate de 26.500 hl vin, o fabrică de 
brînzeturi care prepară 1500 hl de lapte pentru consum 
și 1200 tone brînză pentru consum intern și export, un 
■sector de prelucrarea lemnului cu o capacitate de 1500000 
lei garnituri bucătării și 1000 m.p. uși și ferestre precum 
și 1500 m.c. lăzi pentru legume și fructe.

Ca urmare a conducerii mai competente de către orga
nele locale de partid și de stat, a antrenării masei largi 
de oameni ai muncii la soluționarea optimă a repartizării 
teritoriale a forțelor de producție a crescut interesul cetă
țenilor pentru dezvoltarea activităților industriale de va
lorificare a posibilităților locale. Una dintre inițiative, cu 
implicații pozitive economice și sociale, o constituie con
struirea și punerea în funcțiune în acest an, cu posibilități 
locale, a unei, secții de conserve din legume la Poiana 

Mare, acțiune ce se înscrie pe linia materializării preo
cupărilor stăruitoare ale organelor județene de partid și 
de stat în aplicarea orientărilor conducerii partidului, ale 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea noii re
voluții agrare, a autoconducerii și autoaprovizionării te
ritoriale. Această minifabrică a Creat condiții ca circa 150 
de cetățeni, îndeosebi tineri din Poiana Mare să lucreze 
în comuna natală- Realizată prin cooperare între coope
rativa agricolă de producție „Viața Nouă“ și întreprinderea 
de producerea și industrializarea legumelor și fructelor de 
la Calafat, cu cheltuieli minime, secțiia a și produs pentru 
consum intern și pentru export peste 200 tone conserve 
de cea mai bună calitate. Pe lîngă faptul că asigură sta
bilizarea forței de muncă în comună, se evită transporturi 
costisitoare de produse la distanțe mari. Tot pe această li
nie au început să se contureze și alte inițiative privind 
valorificarea resurselor și rezervelor existente pe plan 
local, care vor contribui la ridicarea standardului de viață 
al locuitorilor țării și în mod direct și celor din comuna 
noastră. Astfel, pe lîngă cultura cerealelor și creșterea a- 
nimalelor în ferme mari, am luat inițiativa ca, pe lîngă 
gospodăriile personale, cetățenii care au condiții să creas
că iepuri de casă și să producă ciuperci comestibile. S'în- 
tem abia la început, dar un mare număr de cooperatori 
și-au manifestat dorința să participe la aceste activități.

Producția globală Industrială a unităților din comună a 
ajuns la 74 milioane lei, iar numărul mediu al persona
lului muncitor se ridică la aproape 2000. Prin dezvoltarea 
sectorului industrial, pe lîngă faptul că se creează condi
ții ca însemnate cantități de materii prime să se prelu
creze la locul sau în imediata apropiere a locului de pro
ducție, muncitorii au posibilitatea să folosească mai util 
timpul liber pe lîngă gospodăriile personale. Totodată în 
■anotimpurile cînd există o activitate mai puțin intensă în 
sectoarele industriale existente în comună, muncitorii pot 
fi utilizați la lucrări de sezon unde sînt, fa aceste perioa
de, cerințe mâi mari de forță de muncă.

Grija partidului și statului nostru față de înzestrarea 
tehnică a agriculturii este ilustrată de dinamica rapidă a 
forței de tracțiune mecanică, ceea ce a contribuit la adîn- 
circa procesului • de mecanizare a producției agricole și 
implicit la intensificarea acesteia. Cîteva cifre sînt edifi
catoare fa acest sens Față de 1972 numărul tractoarelor 
deținute de secțiile S.M.A., ce deservesc cooperativele a- 
griicole din Poiana Mare a sporit de'la 2,8 ori, al com
binelor de recoltat păioase s-a dublat, al grapelor cu 
discuri, al semănătorilor pentru porumb, al plugurilor s-a 
dublat sau s-a triplat. Cele patru cooperative agricole de 
producție dețin o suprafață agricolă de aproape 10.000 ha, 
din care arabil 7-800 ha, iar fermele zootehnice numără 
3100 bovine și 9700 ovine

Ca urmare, an de an producțiile agricole au cunoscut 
creșteri substanțiale Numai în cursul anului 1981 va
loarea totală a producției agricole a fost de 5'8440000 lei, 
din care 75 la sută o constituie producția vegetală, iar 25 
Ia sută producția din zootehnie. Sporirea continuă a pro
ducțiilor vegetale și animale nu ar fi posibilă fără creș
terea avuției obștești. în această privință cooperatorii din 
Poiana Mare conștienți că fondurile fixe reprezintă par
tea cea mai importantă a fondurilor de producție din a- 
gricultură, au alocat acestui capitol sume din ce în ce 
mai mari. Astfel, fondurile indivizibile în cele patru coo
perative agricole de producție se ridică fa prezent la 
111929090 lei cu 15 la sută mai mari decît în anul 1975 și 
cu 26 la sută față de 1985. Sporirea fondurilor fixe a fost 
însoțită de o îmbunătățire a structurii lor. în ultimii ani, 
a crescut ponderea fondurilor fixe productive, care parti
cipă nemijlocit la procesul de producție redueîndu-se pon
derea fondurilor fixe neproductive.

D.ar locuitorii din Poiana Mare, fie că e vorba de ță
rani cooperatorii, de învățători, profesori, medici, ingi
neri, sînt recunoscuți în județul nostru, în țară și chiar 
peste hotare, pentru experiența dobîndită in cultura legu
melor timpurii și îndeosebi a tomatelor ce .le produc pe 
loturile personale și în curțile gospodăriilor. în cincinalul 
1976—1989 au produs în medie anual cîte 8809 -tone toma



te — din care 80 la sută au fost destinate exportului în 
R.F.G., R.D.G., Cehoslovacia, Polonia, U.R.S.S. și în alte 
țări europene. Anual producătorii au încasat de pe urma 
acestei îndeletniciri cite 44 milioane lei. In an-ul acesta 
3490 de cetățeni, care au contractat producerea de legume 
timpurii, au obținut de pe loturile personale și din curțile 
gospodăriilor o producție de 9292 tone tomate timpurii pe 
care au încasat 'aproape 45 milioane lei. Demn de men
ționat că în această acțiune de folosire intensivă a fiecărei 
palme de pămînt, deputății, membrii j comitetului execu
tiv, cadrele de conducere sînt un bun exemplu pentru 
toți cetățenii comunei.

Desigur realizările economice au avut o influență di-' 
rectă asupra nivelului de trai al celor peste 15000 de lo
cuitori cîți numără comuna în prezent. în cincinalul 1976— 
1980 volumul mărturii or desfăcute prin, unitățile comerciale 
ale cooperației de producție, achiziții și desfacere a măr
furilor se ridică anual la peste 60 milioane lei. De reținut 
că a sporit ponderea desfacerii mărfurilor de folosință în
delungată. La fiecare al patrulea cetățean există un tele
vizor, iar numărul autoturismelor a ajuns la 800.

Volumul sporit de mărfuri solicitat de populație a im
pus dezvoltarea rețelei comerciale. In prezent cooperația 
de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor dispune de 
42 unități comerciale cu o suprafață comercială de 3580 
m.p. în' clădiri modeme, dotate cu mobilier la nivelul ce
rințelor unui comerț civilizat. Paralel cu rețeaua de desfa
cere a produselor industriale și alimentare s-a dezvoltat 
și rețeaua unităților de producție și prestări . de servicii 
cum sînt croitorii, cismării, reparații de radio, televi
zoare, ceasornicării, frizerii, coafor. Iată decît numai cî- 
teva din cele 20 de unități de acest gen amplasate pe 
raza celor trei sate care alcătuiesc comuna noastră. Dacă 
menționez și faptul că în acest an prin unitățile coopera
ției de producție, achiziții și desfacere realizăm un vo
lum de prestații și servicii căitre populație în valoare de 
3,3 milioane lei, cu aproape un milion în plus față de anul 
1980, avem o imagine și mai clară a dezvoltării ce a cu
noscut-o acest sector de activitate. A fost de asemenea a- 
menajată o secție a întreprinderii de ,,Autoservire Dacia“ 
cu 18 posturi și o capacitate de reparații și revizii de 500. 
autoturisme pe lună

Sînt și alte elemente care demonstrează creșterea nive
lului de trai al populației comunei noastre: peste 70 la 
sută din locuințele populației au apă curentă în băi și 
bucătării. Aproape că nu există gospodărie care să nu 
dispună de cel puțin o fin tină cu apă potabilă în curte.

Trebuie să precizez că în concordanță cu concepția Par
tidului Comunist Român cu privire la democratismul con
ducerii societății, la autoconduoerea muncitorească și; la 
participarea activă a oamenilor muncii la procesul de con
ducere a activității oricărei unități economice sau terito- 
rial-administrativă, ne-am bazat în munca noastră pe spri
jinul neprecupețit al maselor largi de cetățeni care parti
cipă cu însuflețire Ia gospodărirea comunei. în acest ca
dru se stabilesc obiectivele ce urmează a se realiza, ter
menele, responsabilitățile, stadiile de execuție a lucrărilor 
edilitar-gospodărești. în acest an de pildă, ne-am propus și 
am realizat cu participarea cetățenilor, ample acțiuni de 
gospodărire și înfrumusețare a comunei. Prin munca pa
triotică a cetățenilor au fost realizate lucrări de înfru
musețări și modernizări cum ar fi : 10.000 m.p. construc
ții și reparații de trotuare, construcția a 50Î) podețe, re
parații de drumuri pe o lungime de 10 km, construirea a 
35 fîntîni publice, plantarea a 25 ha cu salcîm în fondul 
silvic al comunei, amenajarea unei pepiniere cu 5000 pu
teți de pin și multe altele. La aceste lucrări au participat 
peste 7000 cetățeni iar valoarea lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică se ridică la 17.800-000 lei cu 2,8 milioaine 
lei mai mult decît în anul trecut

Un sprijin deosebit în îndeplinirea sarcinilor de plan și 
lucrărilor edilitar gospodărești am primit din partea co
misiilor permanente. Comisia permanentă pentru agricul
tură și silvicultură ai cărei președinte este Toană Ale
xandru, cu sprijinul unor specialiști de la Direcția jude

țeană a agriculturii și industriei alimentare și Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, a întocmit un stu
diu pe baza căruia au fost executate lucrări de desecări 
pe 35 ha ce au fost redate agriculturii, iar mai bine de 
300 case au fost salvate de la distrugere. La această ac
țiune au luat parte peste 1000 de țărani cooperatori care 
au prestat peste 10000 de zile muncă patriotică. De ase
menea, pe baza unui studiu întocmit de comisia perma
nentă de gospodărire și înfrumusețare a localității, pre
ședintele comisiei deputatul Dobre Atanasie, se află în 
construcție un local de școală cu 16 săli de clasă. Valoarea 
localului, care se ridică la 3,7 milioane lei este acoperită 
în întregime de cetățenii comunei prin contribuția bă
nească. Și la acest obiectiv un mare număr de cetățeni 
au efectuat un mare volum de lucrări prin muncă pa
triotică contribuind astfel' la urgentarea lucrărilor și re
ducerea costurilor de producție.

Comuna Poiana Mare a cunoscut în ultimii 17 ani mu
tații spectaculoase și în alte domenii. în prezent în co
mună activează 120 cadre didactice, 12 medici umani, 
peste 50 cadre medii sanitare, 25 de ingineri agronomi și 
medici veterinari.

Avem în prezent patru școli generale cu peste 2000 de 
elevi și. un. liceu agroindustrial cu 350 elevi. Numărul 
mare de intelectuali, de muncitori, țărani, cooperatori, 
absolvenți ai școlilor generale de 10 ani și ai școlilor me
dii au Stimulat interesul pentru activități cul'tural-artistice 
și sportive. Pe lîngă cele trei cămine culturale își desfă
șoară activitatea pește 700 de artiști amatori. Avem forma
ții culturale ce cuprind majoritatea genurilor artistice. Co
rul, alcătuit din peste 100 de persoane, țărani cooperatori, 
cadre didactice și medicale, ingineri și tehniciei agronomi 
s-a clasat pe locul I pe județ și locul II la faza interju
dețeană. Formația de dansuri populare a ocupat locul I 
la faza republicană. Cu rezultate notabile acționează și 
echipa de flautiști, taraful și formația de teatru.

Pe zi ce trece, cu fonduri de la bugetul statului, pre
cum șî prin munca neobosită a cetățenilor, așezarea ca
pătă o înfățișare modernă de centru agroindustrial armo
nios dezvoltat. Fiind una din localitățile propuse a deveni 
în viitor oraș agroindustrial, organele de partid șî de stat 
au acordat o deosebită importanță pregătirii viitoarei 
funcțiuni. Aprobarea în cprsul anului 1978 de către se
cretarul general al partidului, președintele republicii a 
schiței de sistematizare a viitorului centru urban Poiana 
Mare a determinat mobilizarea tuturor forțelor pentru 
înfăptuirea prevederilor cuprinse în schița aprobată. în 
acest sens, au fost luate măsuri de sprijinire efectivă de 
către Consiliul popular județean a comunei astfel incit, 
gradul de echipare tehnico-edilitară prevăzut să asigure 
într-adevăr înscrierea localității în rîndul centrelor ur
bane.

In această’localitate, ca de altfel. în întregul județ, sub 
conducerea organelor, de partid, prin intermediul organe
lor de stat și al secțiilor de specialitate, s-a impus o se
veră disciplină pentru respectarea prevederilor de siste
matizare și construire.

în actualul cincinal sînt prevăzute ■ a se realiza inves
tiții în valoare de 111.352.000 lei. Noile obiective vor spori 
producția globală industrială în 1985 cu 165 la sută față 
de‘1980, iar prestările de servicii pentru populație vor a- 
tinge o creștere de 211.8 la sută față de perioada de refe
rință.. Atît prin noile investiții ce se vor realiza din fon
durile centralizate cît și din fondurile proprii ale unități
lor de producție din comună, mărfurile ce vor fi realizate 
de căitre unitățile din comună și livrate căitre fondul pieței 
vor crește cu 800 la sută.

Ca și pînă acum, în Poiana. Mare, de cele mai mari fon
duri de investiții vor beneficia unitățile agricole de stat 
și cooperatiste. Sînt prevăzute a se realiza: un complex 
sericicol, modernizări de grajduri pentru taurine și ovi
ne, dotări cu utilaje pentru mecanizarea lucrărilor în 
sectoarele vegetale și animaliere, plantații de duzi, ame
najări de pajiști, se va construi un magazin universal cu 
6 suprafață comercială de 3000 mp se vor efectua lucrări 
de alimentare cu apă potabilă a comunei cu o capacitate 



de 20, litri pe secundă și 3 km aduicțiurui și rețele, vor fi 
ridicate blocuri cu 30 apartamente pentru specialiști. Prin 
contribuția bănească a cetățenilor se vor mai construi; 
un dispensar policlinică, o grădiniță cu 120 de locuri, o 
sală de gimnastică și multe altele.

Obiectivele ce le avem de înfăpttiit, ne obligă să ne 
sporim strădaniile, ca în lumina sarcinilor trasate de 
către tovarășul Nicoiae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 7—8 octombrie a.c., să acționăm ferm pentru 
dezvoltarea economieo-țsocială a comunei, pentru dezvol
tarea democrației socialiste, să antrenăm cetățenii comu
nei noastre La înfăptuirea neabătută a programului de au- 
toconducere și autoaptrovizionare, la buna gospodărire și 
înfrumusețare a acestei mari localități care a început să 
prindă contururile unui puternic centru agroindustrial în 
cîmpia Doljului.

* Ion URZICEANU
președintele Biroului executiv al Consiliului popular 

al comunei Poiană Mare — jud. Dolj
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MITETUL PENTRU PROBLEMELE CONSILIILOR 

j POPULARE ȘI UNITĂȚILE SUBORDONATE.

/N ATENȚIA consiliilor 
POPULARE

Abonamentele pentru anul. 1983 la Revista 
economică, la suplimentul săptămînal și la lu
crarea „Servicii publice" se fac, de către consi
liile populare județene pentru toate consiliile 
din județene, prin virarea sumei corespunză
toare numărului de abonamente la serviciul ju
dețean de difuzare a presei.

Prețul unui abonament este de 300 lei, care 
dă dreptul la primirea săptămînală a revistei 
și a suplimentului, precum și la două exemplare 
din lucrarea menționată.

Abonamente separate pentru Supliment nu 
pot fi făcute, deoarece acestea sînt incluse în 
prețul revistei (deci, nu au preț separat).

Serviciile județene de difuzare a presei au 
primit instrucțiuni cu privire la încheierea abo
namentelor pe plan județean.

Rugăm consiliile populare județene ca după 
vărsarea sumei la serviciul județean de difuzare 
a presei să ne comunice numărul chitanței și 
numărul de abonamente pentru a fi luate în 
evidență.

IN ATENȚIA CELOR CARE STUDIAZĂ IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL
POLITICO-IDEOLOGIC

„Revista economică" va continua publicarea con
sultațiilor în ajutorul celor ce studiază în învăță- 
mîntului politico-ideologic. Odată cu aceste consul
tații, prin numărul ridicat de articole și analize, 
prin tematica lor bogată și diversificată, revista con
stituie o bază temeinică de informare și studiu pen
tru toți cei care participă la învățămîntul politico- 
ideologic.

De o excepțională însemnătate în acest sens se vă
desc studiile și articolele de ținută găzduite cu re
gularitate în paginiile revistei, care se referă la 
contribuțiile de inestimabilă valoare ale secretarului 
general al partidului tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
la îmbogățirea gîndirii economice românești și uni
versale, a politicii și practicii economice.

In paginile revistei sînt publicate în fiecare săp- 
tămînă studii aprofundate semnate de specialiști din 
diverse domenii de activitate asupra unor probleme 
de mare actualitate și interes privind economia na
țională și economia mondială. Analize privind reali

zarea integrală a planului, acțiunile noului mecanism 
economico-financiar, utilizarea eficientă a forței de 
muncă, reducerea consumurilor materiale și energe
tice, promovarea progresului tehnic etc„ constituie o 
bază documentară de primă însemnătate pentru toți 
cursanțil care participă la învățămîntul politico-i
deologic-

Numai abonîndu-vă din timp și pe o perioadă cit 
mai îndelungată la „Revista economică" vă puteți 
asigura o informare sistematică și bogată pe pro
bleme economice. Prețul unui abonament este de 260 
de lei pe an, 130 lei pe semestru și 65 lei pe tri
mestru. încheierea tfin timp a abonamentului vă asi
gură primirea neîntreruptă a revistei și a suplimen
telor sale specializate: „Curier economic-legislativ", 
„Relații financiar-valutare și comerciale internațio
nale", „Generalizarea experienței înaintate în unită
țile economice". Totodată, se pot face comenzi pen
tru volumele de legislație economică comentată care 
sînt editate de revistă.



practică arbitrată

O Marfă nesosită Ia destinație. Drept de acțiune împo
triva căii ferate. Potrivit Regulamentului de transport CFR, 
art. 85 pot. 3 lit. „b“, acțiunea contra căii ferate aparține 
destinatarului din momentul în oare fie că a primit scri
soarea de trăsură, fie că și-a valorificat drepturile oare îi 
aparțin în virtutea art. 61 pct. 3. în conformitate cu art. 
61 pct 3, după sosirea mărfii în stația de destinație, des
tinatarul are dreptul de a cere căii ferate să-i remită 
scrisoarea de trăsură și să-i elibereze marfa.

Dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului de exe
cutare a transportului, numai destinatarul este în drept 
a-și valorifica în numele său propriu față de calea ferată, 
drepturile ce rezultă din contractul de transport dacă a 
ridicat scrisoarea de trăsură cu condiția să execute în 
prealabil obligațiile ce-i simt impuse prin contract. (Dec. 
PAS nr. 1468/1982).

0 Comerț exterior. Lipsă contract Consecințe. în apli
carea prevederilor arf. 75 din Legea nr. 71/1969 practica 
arbi.trală a stabilit că formele simplificate de contractare 
nu pot fi utilizate pentru contractele încheiate în vederea 
realizării operațiunilor de comerț exterior. în cazul cînd 
nu există contract încheiat în forma prevăzută de lege pen
tru import, nu există nici temei legal pentru acordarea 
de penalități de întîrziere în decontarea comisionului. (Dec. 
PAS nr. 1497/1982).

O Accident rutier. Despăgubiri. Potrivit art. 46 alin. 2 
lit. a din Decretul nr 471/1971, ADAS poate fi chemată 
în judecată de persoanele păgubite în cazurile în 'care cel 
ce a produs paguba a rămas necunoscut. Dar, aceste pre
vederi trebuie interpretate în legătură cu distp. art. 34 
alin, final din Decretul nr. 471/19'71, în virtutea cărora 
ADAS acordă despăgubiri în caz de vătămare corporală 
sau deces al unei persoane, chiar dacă autorul accidentu
lui a rămas neidentificat. (Dec. PAS 1533/1982).

© Momentul eliberării mărfii de către cărăuș. Potrivit 
art. 37 dk) Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959, 
mărfurile transportate în mijloacele de transport complete 
se consideră eliberate în momentul în care cărăușul a pus 
la dispoziția reprezentantului destinatarului, mijlocul de 
transport pentru descărcare. Expedițiile în vagoane com
plete care se cîntăresc sau descarcă pe liniile de garaj ale 
destinatarului, se eliberează la punctul de joncțiune cu 
lin1a de garaj (Dec. PAS 1628/1982).

© Livrări de utilaje cu anticipație. Condiții. Conform 
dispozițiilor art 97 din' Legea finanțelor nr. 9/1972 și art. 
40 lit. a din Legea nr 71/1969 livrarea utilajelor, mașinilor 
și Instalațiilor tehnologice, înainte de termenele contrac
tuale. se poate face numai dacă furnizorul a obținut acor
dul scris al unității beneficiare de investiții, dat cu acor
dul băncii finanțatoare, prin care se atestă că achizițio
narea în devans a utilajelor este justificată economic, fiind 
asigurate condiții pentru montarea și darea lor în exploa
tare înainte de termenele stabilite nrin documentația teh- 
nlco-economică aprobată (Dec PAS 1637/1982).

0 Lipsa documentelor de plată. Lipsa documentelor de 
plată nu justifică neîn deplini rea obligației de plată de că
tre debitor întrucît potrivit pct. 46 din Normele Metodo
logice BNRSR BAIA Bl și BRCE nr. 2/1980, în această 
situație plătitorul are obligația să intervină imediat la fur
nizor pentru a i se trimite factura, iar dacă nu o primește 
într-un termen de maximum 20 de zile de la livrare și este 
în măsură să determine suma de plată, este obligat să 
efectueze plata

Refuzul de plată nu se justifică, întrucît obligația de 
plată este corelativă și determinată de efectuarea livrării. 
(Dec- PAS 1637/1982).

0 Livrări de produse necorespunzătoarc calitativ. Con
secințe. Potrivit art. 38 din Legea nr. 7/1977, unitățile fur
nizoare sînt obligate să livreze numai produse de calitatea 
convenită prin contract, iar art. 30 din aceiași lege inter
zice livrarea unor produse cu deficiențe de calitate. Ates
tarea calității produselor prin documente de certificare a 
calității, nu înlătură însă dreptul unității beneficiare de a 
verifica produsele prin modalitățile legale de recepționa re. 
în cazul constatării neaoreșpunder;! calitative a mărfurilor, 
beneficiara este în drept 'să refuze prețul lor cu conse
cința că mărfurile respective se consideră nelivrate, po
trivit contractului. (Dec. PAS nr. 1674/198'2).

Grupaj realizat de 
M. BARTOK 

Arbitrajul de Stat Central

Agenda secretarului de consiliu popular

înfierea
Duipă cum rezultă din întreaga reglementara a 

acestei instituții, înfierea are de scop să creeze între În
fiat și înfietor aceleași raporturi ca și filiația firească. 
Așadar, înfierea' este un act juridic prin care se nasc ra
porturi de filiație și paternitate între persoane între care 
nu existau raporturi.

Exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară j-evine, po
trivit art. 158 c.fam. și 53 pct. 2 lit. f, din Legea nr. 57/ 
1968, comitetelor (birourilor) executive ale consiliilor*popu
lare

® Pentru încuvințarea înfierii, sub aspect teritorial 
competența aparține autorității tutelare de la domiciliul 
celui care înfiază. Pentru încuvințarea înfierii unui copil 
părăsit sau din părinți necunoscuți care se află în îngri
jirea unei instituții de ocrotire, competentă este autorita
tea tutelară în circumscripția căreia se află sediul institu
ției de ocrotire (art. 74 Cod. fam. și art. 12, pct. a și b din 
Instrucțiunile CSEAL nr. 2130/1970)

0 Potrivit art. 67 alin. 1 și art. 69 alin. 1, C. fam., în
fiatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții : a) 
să fie minor ; prin excepție va putea fi înfiat și majorul 
care a fost crescut de cel care voiește să-l înfieze, b) să 
fie înfiat numai de către o' singură persoană; prin ex
cepție legea admite înfierea concomitent sau succesivă a 
unui copil de către soț și soție.

0 Condițiile 1a înfiere, în persoana înfiatului sînt, po
trivit art. 68 și 72 c. fam., următoarele : cel ce voiește să 
înfieze trebuie să fie major ; să poată asigura înfiatului o 
normală dezvoltare fizică, morală și intelectuală: să aibă 
denlină capacitate de exercițiu ; să .existe între înfiat și 
înfietor o ' diferență de vîrstă de minimum 18 ani, cu ex
cepția împrejurărilor cînd. pentru motive temeinice, inte
resele minorilor cer încuviințarea înfierii.

0 Este oprită, potrivit art. 67, alin. 2 c. fam. și art. 13, 
lit g.h și i din Instrucțiunile CSEAL nr. 2130/1970, înfie
rea între frați ; înfierea unui copil de către mai multe 
persoane cu excepția cazului în care înfietorii sînt soț și 
soție ; înfierea intre soți ; înfierea soților de către aceeași 
persoană. La acest din urmă impediment la înfiere, s-a



considerai, pe bună dreptate, că o asemenea înfiere este 
inadmișibilă, deoarece calitatea de soți este incompatibilă 
cu aceea de a ti copiii aceleiași persoane (T.R. Popescu, 
Dreptul familiei, tratat, voi. 1, fîd- didactică și pedagogi
că, Buc. 1955, p- 124).

• Cererea prin care se solicită înfierea, împreună cu ce
lelalte acte necesare încuviințării înfierii se adresează de 
înfietor sau, durpă caz, de înfietori, organului de autoritate 
tutelară competent a încuvința înfierea care, prin colec
tivul de sprijin al autorității tutelare (art. 3 din Instruct 
țiunile CSEAD nr. 2130/1970), va efectua o anchetă socială

• avînd ca scop : situația materială și morală a înfietorului; 
starea sănătății acestuia ; situația materială și morală a 
părinților firești ; aprecieri cu privire la faptul dacă în
fierea este sau nu în interesul minorului, propuneri cu pri
vire la înfiere După verificarea îndeplinirii tuturor cerin
țelor prevăzute de lege și aprecierea oportunității înfierii, 
comitetul (biroul) executiv al consiliului popular compe
tent adoptă o decizie motivată de încuvințare sau respin
gere a înfierii.
• Actele necesare înfierii sînt: cererea de înfiere; de

clarația de cOnsimțămînt la înfiere a celui care dorește să 
înfieze, a părinților firești ai celui care urmează a fi în
fiat (dacă acesta este minor) din partea celui care urmează 
a fi înfiat (dacă a împlinii 10 ani) a tutorelui (dacă cel 
ce urmează a fi înfiat se află sub tutelă și dacă înfierea 
este Solicitată de altă persoană decît tutorele) ; copie le
galizată după certificatul de căsătorie al celor ce urmea
ză a înfia sau copie după certificatul de naștere dacă 
înfietorul nu este căsătorit; copie legalizată după certifi
catul de căsătorie al părinților firești al celui ce urmează 
a fi înfiat; copie legalizată după certificatul de naștere al 
celui ce urmează a fi înfiat; certificatele atestînd starea 
sănătății celor ce volesc să înfieze șl ale membrilor lor 
de familie; copie legalizată după hotărîrea judecătoreas
că rămasă definitivă, în situația în care until dintre pă
rinți a fost declarat dispărut; copie legalizată după cer
tificatul de deces al părintelui sau părinților celui ce ur
mează a fi înfiat; copie legalizată după hotărîrea jude
cătorească prin care s-a declarat moartea unuia dintre pă
rinții celui care urmează a fi înfiat; copie legalizată du
pă hotărîrea judecătorească rămasă definitivă, de decăde
re din drepturile părintești sau de punere Sub interdic
ție a unuia dintre părinții celui ce urmează să fi în
fiat ; autorizarea prealabilă a Consiliului de Stat cînd cel 
ce înfiază sau cel ce urmează să fie înfiat nu sint cetă
țeni români.

• Practică judecătorească: Deși nu există în lege o du
rată prestabilită îh care majorul să fi fost crescut pe tim
pul minorității sale de către cei ce vor să-1 înfieze, ea 
trebuie să fie totuși suficient de lungă și să aibă caracter 
de continuitate încît să excludă ideea unei îngrijiri oca
zionale. făcute în alt scop decît cel al înfierii. (Trib. Su
prem, dec. civ. nr. 1011/1070'

Vasile ILIE

IN ATENȚIA CITITORILOR!
In centrele de difuzare a presei, doua lucrări ce 

nu po< lipsi din biblioteca dv.:

• Probleme de drept economic și de comerț in
ternational pentru ingineri și economiști

• Probleme locative și de administrarea imobi
lelor

IMPORTANT!
in anul 1983 redacția noastră editează 

lucrarea, de larg interes, „SERVICIILE PU
BLICE"

Din cuprinsul lucrării, pe grupe de servi
cii ce vor fi tratate :

1. Transmiterea proprietății bunurilor.
2. Autorizații de construcții, modificări 

imobiliare, demolări.
3. Eliberări de acte de stare civilă și de 

identitate — stabilirea domiciliului.
4. Eliberări de acte doveditoare (adeve

rințe) și alte premise și autorizări.
5. înscrierea în roluri financiare — im

pozite — eliberarea de certificate cu ca
racter fiscal.

' 6. Autentificări, legalizări, traduceri și 
certificări de înscrisuri — reconstituiri de 
acte — depozite legale.

7. Acțiuni judiciare la instanțe judecăto
rești și comisii de litigii.

8. Soluționarea plîngerilor și a contes
tațiilor.

9. Constituirea de titluri executorii — 
executarea lor.

10. Servicii sociale, cultural-sportive și 
de asistență medicală.

11. Activități și servicii de autoritate tu
telară.

12. Servicii comunale și de spațiu loca
tiv.

13. îndrumarea și controlul asociațiilor 
de locatari.

14. Organizarea activităților comerciale 
în piețe, tîrguri și oboare.

15. Eliberarea de autorizații pentru efec
tuarea unor profesii și acte de comerț — 
activități de achiziții de la persoane fizice.

Lucrarea va cuprinde peste 800 de ser
vicii, fiecare fiind tratat sintetic, după 
următoarea schemă : competență, condiții, 
procedură, taxe timbru. Va fi difuzată tu
turor consiliilor populare, în cadrul abo
namentelor la „Revista economică" și la 
suplimentul pe 1983.

Cititorii individuali se pot abona direct 
la redacție, prin comandă fermă. Contul și 
formularul de comandă este reprodus în 
pagina 16. Costul unui abonament la re
vistă și supliment este de 260 lei anual, la 
care se adaugă 20 lei pentru o carte.



iN ATENȚIA CONDUCĂTORILOR DE UNITĂȚI AGRICOLE COOPERATISTE!

ÎN ANUL 1983 VOM EDITA LEGISLAȚIA 
AGRICOLĂ COOPERATISTĂ DE LA A LA Z
Cartea este organizată pe capitole, la o extindere 

de 400 pagini, detaliate pe secțiuni, în al căror con
ținut se vor regăsi reglementările legale cu privire 
la următoarele probleme :

L Organizarea, funcționarea și conducerea unități
lor agricole cooperatiste. Organele de conducere și 
modul de funcționare ; comisiile ajutătoare și cadrele 
cu funcții de conducere, cu precizarea locului, ro
lului, sarcinilor și răspunderilor.

2. Organizarea producției și a muncii privită in 
contextul legii planificării. Categoriile de persoane 
care pot lucra în unitățile agricole cooperatiste, sub
unitățile de producție și formațiile de lucru, locul, 
rolul și sarcinile lor in cadrul mecanismului eco- 
nomico-financiar.

3. Disciplina socialistă a muncii și răspunderea 
materială va fi prezentată intr-un context general 
unitar. Regulamentul de ordine interioară. Recom
pense șl sancțiuni. Răspunderi materiale pentru' pa
gubele aduse avutului obștesc vor fi prezentate com
plet pe baza normelor legale în vigoare.

4. Un capitol va fi destinat producției și modului 
de repartizare, beneficiul, constituirea și utilizarea 
fondurilor statutare și legale

5. Capitolul cu privire la retribuirea muncii va 
conține întreaga legislație în acest domeniu, începînd 
cu sistemul de retribuire, forme și metode, retri
buirea pe domenii de activitate și categorii de per
soane și terminînd cu sporurile și premiile prevăzute 
de lege.

6. Activitatea economico-financiară va fi redată în 
noul concept al mecanismului economico-financiar, 
prin evidențierea întregii legislații în acest domeniu. 
Sursele și modurile de formare a veniturilor, regi
mul cheltuielilor, impozite, taxe, relațiile cu orga
nele de stat etc.

7. Activitatea de gestionare a bunurilor în unită
țile agricole cooperatiste, gestiuni, gestionari, con
trol, îndrumare și răspunderi, vor fi cuprinse intr-un 
alt capitol cu pondere în lucrare.

8. Relațiile dintre unitățile agricole cooperatiste cu 
stațiunile de mecanizare a agriculturii. Natura și 
conținutul raportului juridic dintre aceste unități.

9. Legislația cu privire la relațiile contractuale de 
valorificare a produselor, ca și a celorlalte categorii 
de relații dintre unitățile agricole cooperatiste și 
alte unități socialiste reglementate de norme juri
dice.

10. Activitatea in domeniul fondului funciar va li 
prezentată incepind cu normele statutare privind 
pămîntul sub aspectul folosirii, locuri de casă și lo
turi în folosință și terminînd cu ultimele reglemen
tări referitoare la regimul juridic al terenurilor. Re
lațiile cu unitățile de exploatări funciare — irigații, 
desecări, întreținerea lucrărilor și combaterea ero
ziunii solului.

11. Reglementări privind mica industrie, construcții 
și prestări de servicii vor fi prezentate în temeiul 
normelor de drept ce le reglementează, în condi
țiile specifice unităților agricole cooperatiste.

12. Reglementările în domeniul pajiștilor și pă
șunilor, dezvoltarea zootehniei în cadrul normelor 
de drept ce reglementează aceste activități.

13. înainte de închiere, vor fi prezentate regle
mentările legale privind atribuțiile unor organe de 
stat și cooperatiste în domeniul agriculturii coope
ratiste. Relațiile cooperativelor cu consiliilor popu
lare, consiliile unice, organele agricole și unitățile 
cooperatiste.

Pentru ca lucrarea să se ridice la cele mai înalte 
cerințe și exigențe, și să fie de un folos real, în
deosebi sub aspect practic, solicităm sugestii și pro
puneri cu privire la conțihut și la modul de pre
zentare a normelor de drept, menționate, succint 
în cadrul capitolelor enunțate.

Lucrarea vă fi difuzată exclusiv în baza abona
mentelor încheiate pe anul 1983, prin utilizarea for
mularului alăturat.

(adresa cpmpletă a abonatului
Către

„REVISTA ECONOMICA" :
BUCUREȘTI, Bd. Magheru, 30, cod- 70159

Prin dispoziția de plată nr............................. din .
(mandatul poștal din ziua de.......................... ) v-am ex
pediat suma de 320 lei, în contul ISIAP (întreprinderea 
de stat pentru imprimate și administrarea publicațiilor. 
Piața Scînteii, 1) nr. 64 51502 28 BNRSR, Filiala Sector 1. 
București,, reprezentînd contravaloarea unui abonament la 
revistă șl supliment, precum și trei exemplare din lu
crarea „Legislația agricolă cooperatistă".

(Semnătura abonatului)

Pe dispoziția de piață și pe mandatul poștal scrieți în 
mod vizibil mențiunea „Abonamente la Revista economică"


