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Cu privire la activitatea desfășurată de consiliile 
populare pentru înfăptuirea prevederilor planului 
național unic de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial în perioada 1981—1982 și măsurile 
ce se impun pentru sporirea răspunderii acestora in 
înfăptuirea integrală a sarcinilor de plan pe între

gul cincinal

Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, 
eveniment de seamă în viața politică și socială a țării, pu
ternică manifestare a democrației noastre socialiste, se des
fășoară în condițiile în care întregul popor, animat de un 
puternic sentiment de abnegație și dăruire revoluționară, 
își consacră eforturile pentru transpunerea în viață a is
toricelor hotărâri ale Conferinței Naționale a partidului, 
menite să asigure înfăptuirea obiectivului fundamentai 
stabilit de Congresul al Xll-lea, de trecere a României la 
un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții în toate domeniile de activitate.

în perioada care a trecut de la ultima Conferință a pre
ședinților consiliilor populare, din martie 1978, s-au ob
ținut realizări de seamă în toate domeniile vieții economice 
și sociale, cincinalul 1981—1985 înscriindu-se ca o etapă 
deosebit de importantă în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noastră.

Aplicînd consecvent politica partidului de dezvoltare ar
monioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu, con
siliile populare, sub directa îndrumare a organelor de 
partid, au acționat, pentru dezvoltarea intensivă a indus
triei și agriculturii, pentru creșterea mai accentuată a ba
zei energetice și de materii prime, dezvoltarea cu priori
tate a ramurilor și subramurilor industriale care asigură 
valorificarea superioară a resurselor materiale și de mun
că ; pe ansamblu, producția industrială a crescut, în anii 
1978—1982, într-un ritm mediu anual de 5,4%. O atenție 
deosebită s-a acordat agriculturii ; s-a lărgit și modernizat 
considerabil baza tehnico-materială, s-a realizat un vo
lum mare de lucrări de irigații și îmbunătățiri funciare, 
s-a extins mecanizarea și chimizarea, concomitent cu per

fecționarea și organizarea producției și a muncii. Toate 
acestea au permis ca producția agricolă să sporească în ul
timii 5 ani cu un ritm mediu anual de 3,7%, în anul 11982, 
obținîndu-se circa 1000 kg cereale boabe pe locuitor, o- 
biectiv important al programului de dezvoltare și moder
nizare a agriculturii noastre socialiste.

Dezvoltarea armonioasă a economiei este nemijlocit le
gată de înfăptuirea programului de investiții. Orientarea 
fondurilor de investiții cu prioritate spre ramurile produc
tive reflectă preocuparea constantă a partidului și statului 
nostru pentru creșterea rapidă a forțelor de producție și 
ridicarea, pe această bază a nivelului de trai al populației, 
în ultimii. 5 ani, investițiile efectuate în economie au re
prezentat peste 1156 miliarde lei, mai mult decît s-au in
vestit în întreaga perioadă 1961—1975, ceea ce a contribuit 
în mod substanțial la dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a societății. Astăzi, fondurile fixe au a- 
juns la peste 2 200 miliarde lei, circa 75% fiind puse . în 
funcțiune în ultimii 10 ani, cu un potențial tehnic modem, 
de înaltă productivitate.

Măsurile adoptate pentru dezvoltarea cercetării științi
fice, perfecționarea învățămîntului și a întregului sistem 
de calificare a forței de muncă, precum și orientarea fermă 
spre laturile de ordin calitativ au determinat sporirea pro
ductivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție, 
mai ales a celor materiale. întreaga evoluție economico- 
socială din ultimii ani pune în lumină rolul deosebit de 
important pe care l-a avut introducerea noului mecanism 
economico-financiar. care a așezat activitatea tuturor u- 
nităților pe principiile autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, ale eficienței economice.

în concordanță cu dezvoltarea economiei, pe baza spori
rii venitului național, s-a înfăptuit programul de ridicare 
a nivelului de trai material și spiritual al populației. în 
1982, retribuția medie nominală a crescut cu 38,9%, com
parativ cu nivelul din anul 1977 ; sporuri însemnate de 
venituri a realizat și țărănimea pe baza creșterii continue 
a producției agricole. în întreaga economie s-a generali
zat săptămâna redusă de lucru de 46 ore. O amplificare 
considerabilă a cunoscut construcția de locuințe, precum și 
celelalte activități social-culturale care influențează direct 
bunăstarea și civilizația poporului.



Este de subliniat că realizările din ultimii ani în dez
voltarea economiei sînt cu atît mai importante dacă avem 
în vedere că ele au fost obținute în condițiile grele de
terminate de accentuarea crizei economice mondiale, ceea 
ce ne-a obligat la eforturi suplimentare și măsuri deosebite 
pentru a asigura mersul înainte al economiei, sporirea 
continuă a avuției naționale. Chiar și în asemenea condi
ții putem aprecia că realizările puteau fi mai consistente, 
dacă toate consiliile populare, ministerele, centralele și în
treprinderile ar fi acționat cu mai muiltă răspundere pentru 
atragerea și utilizarea tuturor forțelor materiale și umane 
de care dispune economia națională. Dar, din păcate, în 
activitatea economică s-au manifestat o serie de neajunsuri 
care explică dar nu pot justifica nerealizarea unor pro
duse fizice, întîrzierea în punerea în funcțiune a unor 
obiective de investiții, ale căror consecințe negative s-au 
răsfrînt asupra aprovizionării tehnico-materiale și a fon
dului de marfă pentru export ; în unele întreprinderi con
sumurile materiale și de muncă, se mențin încă ridicate 
în raport cu dotarea tehnică existentă.

Aceste probleme au făcut obiectul unor ample analize 
cu prilejul plenarelor și consfătuirilor de lucru de la C.C. 
al P.C.R., în cadrul Conferinței Naționale a partidului. 
Transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor adoptate, a 
orientărilor șj indicațiilor stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, reprezintă o sarcină de prim ordin, care poate 
fi materializată cu succes numai printr-o muncă pătrunsă 
de un înalt spirit de disciplină și răspundere. Există toa
te condițiile ca în acest an și în întreaga perioadă urmă
toare să se asigure un ritm mai intens de dezvoltare eco- 
nomico-socială. iar pe această bază să se înfăptuiască o- 
biectivele stabilite de Congresul al XIMea al partidului.

Pe baza programelor întocmite pe județe, orașe și co
mune, consiliile populare, împreună cu celelalte organe 
locale, au inițiat acțiuni pentru dezvoltarea și di
versificarea producției și a prestărilor de servicii 
pentru populație. Drept urmare, în anii 1981—1982, 
industria mică s-a dezvoltat într-un ritm susținute, de 9,6% 
depășindu-se substanțial sarcinile de plan și prevederile 
Programului special aprobat pentru acest domeniu. S-au 
asigurat astfel, condiții pentru valorificarea în mai mare 
măsură a resurselor locale de materii prime, produselor 
secundare din agricultură, a materialelor refOlosibile și 
s-a extins activitatea de recondiționare a unor piese de 
schimb și subansamble și de cooperare cu întreprinderile 
republicane. în acest fel a crescut contribuția industriei 
mici la aprovizionarea populației și la export.

în perioada la care ne referim s-au înfăptuit ample pro
grame de investiții, ceea ce a constituit un factor hotări- 
tor, dinamizator al .vieții economico-socdale a fiecărui ju
deț și localități. în valorificarea superioară a resurselor na
turale și folosirea rațională a forței de muncă, în ridicarea 
nivelului de trai și civilizație în toate zonele patriei Nu
mai în primii 2 ani ai actualului cincinal au fost puse 
în funcțiune circa 1 200 capacități industriale și agrozooteh
nice importante, îndeosebi pentru dezvoltarea bazei ener
getice și de materii prime, creșterea producției și moder
nizarea structurii celorlalte ramuri industriale și a agri
culturii.

Corespunzător noilor obiective economice intrate în func
țiune, a continuat amplul program de construcții de locu
ințe, într-o concepție de sistematizare care să răspundă 
exigențelor de utilizare judicioasă a terenului prin am
plasarea noilor construcții de locuințe în cadrul unor an
sambluri compacte, integrate armonios în tradiția și speci
ficul fiecărei localități. Din 1978 și pînă în prezent s-au 
construit și dat în folosință un număr de aproape 880 mii 
apartamente și garsoniere. Odată cu construcțiile de locu
ințe s-au asigurat dotările comerciale, de servicii, tehnioo- 
edilitare și de transport, de agrement, acordîndu-se aten
ția necesară măsurilor de protecție a' mediului ambiant.

Programul de sistematizare teritorială a continuat să se 
înfăptuiască, urmărindu-se crearea rețelei de orașe și cen
tre urbane repartizate echilibrat pe întregul teritoriu, dez
voltarea orașelor și comunelor ca unități teritbrial-adminis- 

trative de bază și centre economice puternice, capabile să 
ofere condiții de muncă și viață cît mai bune tuturor lo
cuitorilor țării.

Amplasarea judicioasă pe teritoriu a unităților produc
tive a fost însoțită de dezvoltarea continuă a activităților 
social-culturale. Eforturile depuse în domeniul creșterii ba
zei materiale pentru învățămînt, cultură, ocrotirea sănătă
ții și celelalte activități sodial-culturaie, au vizat lichida
rea treptată a decalajelor între județe. Astfel, în ultimii 5 
anj, au fost construite și date în folosință peste 8 500 săli 
de clasă, aproape 60 mii locuri în grădinițe, 53 mii locuri 
în internate școlare, aproape 15 000 paturi de spital, îndeo
sebi în județele Botoșani, Arad, Olt, Sălaj, Brăila, Mehe
dinți, Neamț ș.a. De asemenea, s-a lărgit baza materială 
pentru desfășurarea activității de cultură fizică, turism, 
odihnă și agrement.

în obținerea acestor rezultate, s-a manifestat plenar ca
pacitatea organizatorică a consiliilor populare care, acțio- 
nînd cu hotărîre în direcția perfecționării stilului și me
todelor de muncă au coordonat mai bine întreaga activi
tate de dezvoltare economico-socială din unitățile adminis- 
ti-ativ-teritoriale, asigurând totodată, participarea mai lar
gă a populației la realizarea sarcinilor de plan în profil 
teritorial, la soluționarea problemelor privind înfrumuse
țarea și buna gospodărire a localităților.

în amplul proces de formare a omului nou, de ridicare 
continuă a conștiinței socialiste, consiliile populare, comi
tetele de cultură și educație socialistă, unitățile de învă
țămînt și cultură au acționat pentru a imprima un ca
racter militant, revoluționar muncii politico-educative, a- 
sigurind acestei activități o mai strînsă legătură cu cerin
țele producției, cu viața, cu realitățile concrete din fie
care localitate.

Toate aceste înfăptuiri la care consiiiiiile populare și-au 
adus o contribuție importantă, sînt expresie a caracterului 
științific al politicii partidului nostru, rodul muncii pline 
de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectu
alității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. care strâns uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfă
șoară cu dăruire și abnegație o intensă activitate creatoare 
pentru propășirea patriei.

Conferința Națională a partidului a stabilit ca în urmă
torii ani să continuăm înaintarea într-un ritm mai intens 
a economiei naționale, pentru înfăptuirea neabătută a o- 
biectivelor trasate de Congresul al Xll-lea al partidului. 
Iată de ce, așa cum ne cere conducerea partidului, avem 
datoria să dăm un nou impuls activității, să asigurăm va
lorificarea la maximum a rezervelor existente în fiecare 
sector de activitate. Or, pentru aceasta este necesar ca or
ganele administrativ-teritoriale să-și lărgească sfera de pre
ocupări, astfel îneît potrivit exigențelor etapei actuale să 
poată cuprinde toațe domeniile vieții economice și sociale 
de pe teritoriul lor, să-și îndeplinească cu răspundere a- 
tribuțiile care le revin în conducerea societății noastre 
socialiste.

în vederea realizării ritmurilor de dezvoltare prevăzute 
pentru anul în curs și perioada următoare, trebuie să ac
ționăm împreună cu ministerele, centralele și întreprinde
rile, cu organele locale de parti d.ypentru îndeplinirea ri
guroasă a prevederilor din programele adoptate de Confe
rința Națională privind lărgirea bazei energetice și de ma
terii prime, creșterea mal rapidă a producției de cărbune, 
de țiței și gaze, precum și pentru reducerea în mai mane 
măsură a consumurilor materiale și energetice, intensifica
rea recuperării și valorificării materialelor refolosibile, 
sporirea mai accentuată a productivității muncii și dimi
nuarea suplimentară a costurilor de producție.

în virtutea acestor obiective, consiliile populare, exerci- 
tîndu-și atribuțiile de mare răspundere ce le revin pentru 
dezvoltarea localităților, trebuie să urmărească și să spri
jine înfăptuirea sarcinilor de plan în domeniul industriei, 
prin folosirea mai bună a potențialului existent în unită
țile de producție. îmbunătățirea activității de cooperare, e- 
xecutarea la timp și de calitate a lucrărilor de reparații, 
revizii și întreținere a mașinilor și utilajelor .



REVISTA ecuiOiwM
In centrul preocupărilor trebuie să situăm punerea în 

funcțiune la termen a capacităților de producție din do
meniul energiei și industriei extractive, ramuri care în a- 
cest an beneficiază de fonduri de investiții de peste 38 mi
liarde lei. Acțiunii ferme se impun pentru intrarea grab
nică în producție a obiectivelor restante din 19®2 cum 
sînt centralele termoelectrice de Ia Tuirceni, Anina, Brazi, 
Pitești-Sud, Drobeta — Tumu Severin și Galați, unele 
hidrocentrale pe rîurile interioare, exploatările miniere de 
la Roșia-Jiu, Anina. Valea Murii — Bead, Ooranda-Hondol, 
Hunedoara ș.a.

Pentru realizarea importantelor obiective din domeniul 
energeticii și pentru crearea condițiilor astfel Incit plnă 
la sfînșitul actualului cincinal să asigurăm acoperirea în
tregului necesar de energie primară din resurse interne, 
este necesar ca eforturile pe plan central să fie mai mult 
susținute de organele locale prin valorificarea resurselor 
energetice existente în fiecare județ. în acest scop este 
necesar să se urmărească sistematic realizarea pînă la 
sfîrșitul cincinalului, a celor 774 microhidirocentrale și să 
se intensifice construirea de obiective și instalații mici pen
tru folosirea surselor de energie existente.

De_ asemenea, se impune să acționăm cu fermitate pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan prevăzute pentru pro
ducția bunurilor de consum destinate pteții interne, extin
derea mal rapidă și diversificarea serviciilor, realizarea in
tegrală a prevederilor programului privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea populației.

Gospodărirea și utilizarea cu eficiență a resurselor ma
teriale au o importanță deosebită în dezvoltarea economică. 
Tocmai de aceea, în stabilirea necesarului de materii pri
me, materiale, combustibil și energie pentru anul 1983 s-a 
pornit, de regulă de la normele de consum avute în ve
dere, inițial, pentru sf inși tul cincinalului. Aceasta impune 
stabilirea de măsuri concrete pentru reproiectarea produ- 
se'or, utilizarea de materiale înlocuitoare eficiente, per
fecționarea tehnologiilor de fabricație, creșterea gradului 
de valorificare a resurselor, astfel încît în cursul acestui an 
să se realizeze o cotitură radicală în domeniul gospodăririi 
și utilizării materiilor prime, materialelor, combustibililor 
și energiei. Trebuie să acționăm în așa fel încât în urmă
torii 3 ani, în conformitate cu programul special aprobat, 
să realizăm o reducere suplimentară a cheltuielilor mate
riale de peste 88 miliarde lei

O sursă deosebit de importantă în acoperirea necesaru
lui economiei de materii prime și materiale, la care con
siliile populare trebuie să-și aducă o contribuție mult mai 
măre o constituie recuperarea și valorificarea resurselor 
refolosibile atît de la întreprinderi, cît și de la populație. 
Pentru intensificarea activității de recuperare vor trebui 
să se organizeze sistematic ample acțiuni de masă în toate 
localitățile pentru colectarea de metale, hîirtii și cartoane, 
ambalaje și alte resurse de materiale refolosibile. De ase
menea, avem sarcina ca, începând cu acest an, să trecem 
la extinderea activității de achiziționare, recondiționare și 
valorificare a bunurilor uzate de la populație.

Acțiuni ferme se cer întreprinse pentru recuperarea re
surselor energetice secundare. însemnătatea deosebită a 
acestora rezultă din potențialul lor valorificabil cuprins 
în balanța energetică, care împreună cu reducerea norme
lor de consum echivalează cu o economie de circa 8 
milioane tone de țiței. Aplicarea riguroasă a măsurilor 
stabilite în aceste domenii trebuie să asigure în acest an 
recuperarea unui volum de materiale refolosibile, piese 
și subansaimble recondiționate și de resurse energetice re
folosibile care însumează aproape 50 miliarde lei.

O sarcină de mare răspundere a consiliilor populare o 
constituie dezvoltarea mai accentuată a industriei mici, în- 
făintuindu-se astfel Programul special adoptat în acest 
scop. Prin valorificarea eficientă a rezervelor de care dis
pun toate zonele tării, poate să sporească mai mult contri
buția industriei mici la satisfacerea nevoilor economiei de 
produse și servicii, la îmbunătățirea aprovizionării popu
lației.

Una din sarcinile fundamentale ale actualului cincinal 
o constituie accelerarea procesului de dezvoltare intensivă 

a agriculturii, valorificarea ou eficiență sporită a între
gului potențial productiv existent în această ramură.

Trebuie subliniată grija deosebită pe care o acordă con
ducerea partidului dezvoltării acestui sector important al 
economiei noastre naționale. Din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost 
elaborate o serie de programe speciale menite să asigure 
creșterea producției de cereale, de legume, fructe, stru
guri, extinderea altar sectoare producătoare de materii pri
me. De asemenea, a fost adoptat programul menit să asi
gure dezvoltarea zootehniei, creșterea producției de came, 
lapte, ouă și alte produse animaliere. Creșterea efectivelor 
și a producției animale este susținută de noi măsuri pen
tru realizarea unei baze furajere corespunzătoare, prin u- 
tiiizarea în acest scop a li milioane hectare de pășuni și 
3 milioane hectare din fondul forestier pentru pășunat.

în acest domeniu de activitate, consiliilor populare le 
revin sarcini deosebit de importante, ele avînd datoria să 
acționeze cu hotărâre pentru folosirea deplină a tuturor 
mijloacelor existente în agricultură pentru aplicarea în
tocmai a măsurilor prevăzute în programele speciale apro
bate.

Sarcini deosebite revin consiliilor populare pentru 
realizarea programelor de irigații și folosirea eficientă a 
sistemelor în exploatare, pentru realizarea întregului pro
gram de îmbunătățiri funciare.

îndeplinirea sarcinilor care revin agriculturii, solicită din 
partea noastră măsuri ferme pentru întărirea răspunderii, 
a ondinei și disciplinei în toate sectoarele, pentru buna 
organizare și desfășurare a întregii activități.

Consiliile populare trebuie să organizeze ample acțiuni, 
cu participarea tuturor locuitorilor, pentru executarea unor 
lucrări de amenajare și ameliorare a terenurilor, eliminare 
a excesului de umiditate. De asemenea, se impune organi
zarea unor acțiuni hotărâte pentru limitarea la strictul ne
cesar a construcțiilor, a drumurilor de acces, redarea grab
nică în circuitul agricol a suprafețelor afectate de unele 
lucrări de investiții.

Trebuie să acționăm cu fermitate pentru ca toate gos
podăriile populației care dețin terenuri agricole să se cul
tive, să crească păsări și animale, atît pentru consumul 
propriu, cît și pentru valorificarea surplusului la fondul 
de stat. Fiecare consiliu popular are datoria să asigure cul
tivarea tuturor terenurilor din intravilan și din zona pre
orășenească. în .mod deosebit, gospodăriile din zonele de 
deal și munte pot să valorifice mai bine condițiile speci
fice de producție, îndeosebi pentru sporirea producției a- 
niimaltere. Totodată, consiliile populare trebuie să acționeze 
ferm pentru dezvoltarea gospodăriilor anexe, îndeosebi pe 
lîngă unitățile cu consumuri colective, sporind efectivele 
de animale, de iepuri și de păsări.

Sarcini importante revin consiliilor populare în domeniul 
silviculturii. Avem datoria 6ă asigurăm înfăptuirea măsu
rilor privind conservarea și dezvoltarea fondului forestier, 
punerea în valoare a resurselor existente. Pe de altă parte, 
trebuie să acordăm o atenție deosebită colectării fructelor 
și altor produse din pădure, care sînt necesare diferitelor 
sectoare economice, consumului populației și furajării ani
malelor. în aceeași măsură trebuie sporite eforturile pen
tru realizarea programului special de amenajare a bazi
nelor hidrografice, a lacurilor de acumulare, a lucrărilor 
de aducțiuni, îndiguiri și regularizări de rîuri, precum 
și pentru gospodărirea rațională a resurselor de apă.

Dezvoltarea economico-socială, de ansamblu, repartiza
rea rațională și creșterea continuă a forțelor de producție 
pe teritoriu este sprijinită de un amplu program de inves
tiții. Din indicația conducerii partidului, fondurile și mij
loacele materiale alocate pe acest an au fost concentrate 
pentru grăbirea punerii în funcțiune a capacităților în 
curs de execuție.

Pe primul plan stă realizarea investițiilor productive și 
a locuințelor în anul 1983, urmează a fi puise în funcțiune 
un număr de peste 485 capacități industriale și agricole 
mal importante. De aceea, eforturile se cer a fi dirijate 
pentru pregătirea, execuția și punerea în funcțiune la 
termenele planificate a obiectivelor prevăzute. în acest ca- 



dr,u oaasiliiie populare, celelalte organe locale, împreună 
cu ministerele, centralele și întreprinderile trebuie să asi
gure toate condițiile necesare punerii în funcțiune la timp 
a obiectivelor. Măsuri energice, trebuie luate pen
tru folosirea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor de 
construcții, pentru întărirea ondinei și disciplinei pe șan
tiere, pentru adoptarea de soluții tehnologice și constructi
ve îmbunătățite, care să asigure reducerea consumurilor 
de materiale, con. bus tib iii și energie.

Pentru consiliile populare realizarea programului de in
vestiții în domeniul construcțiilor de locuințe se înscrie 
ca o acțiune de mare importanță Este necesar să se ur
mărească darea în funcțiune a întregului număr de apar
tamente prevăzute în plan, împreună cu utilitățile tehnico- 
edilitare corespunzătoare. O atenție deosebită trebuie să 
se acorde, începînd cu anul 1983, construcțiilor de locu
ințe pentru specialiștii care lucrează în mediul rural, pre
cum și creării condițiilor necesare realizării construcțiilor 
de locuințe în regia proprie a populației.

în domeniul transporturilor, organele locale trebuie să 
acorde o atenție sporită modului în care sînt folo ite mij
loacele de transport din dotare, capacitățile de încărcare, 
descărcare și depozitare, urmărind aplicarea măsurilor de 
optimizare, de înlăturare a transporturilor fără încărcătură 
în vederea economisirii carburanților. De aceeași atenție 
trebuie' să se bucure întreținerea și folosirea mijloacelor 
de transport în comun, asigurîndu-se desfășurarea în bune 
condițiuni a acestei activități.

în centrul activității organelor locale, trebuie să stea 
realizarea cu prioritate a producției de export, reducerea 
importurilor prin soluționarea unor probleme cu forțe pro
prii, asigurîndu-se astfel echilibrul planificat al balanței 
comerciale și de plăți externe.

Sarcini sporite revin consiliilor populare în aplicarea 
principiilor noului mecanism economic, în întărirea auto- 
coniducerii muncitorești și autogestiunii eoonomico-finan- 
ciare. Preocupările trebuie să vizeze întreaga activitate 
desfășurată în cadrul unităților teritorial-administrative 
Pentru folosirea cu maximum de eficiență a resurselor, 
reducerea cheltuielilor materiale, sporirea productivității 
muncii și a rentabilității. Sînt necesare, în același timp, 
măsuri pentru gospodărirea judicioasă a fondurilor alocate 
și acoperirea din venituri a întregului volum de cheltu
ieli. Pe această cale se va putea mări contribuția proprii
lor unități la echilibrarea bugetelor locale din fiecare co
mună, oraș, municipiu și județ, la autofinanțare.

Pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului 
în profil teritorial, consiliile populare vor trebui să adopte 
un stil de muncă dinamic și operativ, prin contactul ne
mijlocit cu masele de oameni ai muncii, cu toți cetățenii. 
Dezbaterea planurilor în adunările cetățenești, în sesiunile 
consiliilor populare, trebuie să constituie prilejul de evi
dențiere a noi surse pentru înfăptuirea sarcinilor social- 
economice în profil teritorial.

în cadrul preocupărilor pe linia înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor economice și sociale din planurile în profil te
ritorial, consiliile populare trebuie să exercite un rol tot 
mai activ în procesul revoluționar de transformare a so
cietății, de formare a omului nou, cu un nivel cultural, 
științific, ridicat. Se impune să imprimăm un stil de mun
că dinamic, de înaltă responsabilitate, să dăm dovadă 
de mai multă solicitudine în satisfacerea cerințelor cetă
țenilor, în soluționarea cu operativitate a problemelor care 
se ridică în realizarea sarcinilor, asigurînd cu strictețe 
respectarea legilor, a hotărîriior de partid și de stat.

în același timp, este necesar ca ministerele, celelalte or
gane centrale să manifeste mai multă receptivitate, să 
soluționeze operativ problemele ridicate de organele locale, 
să acorde un. sprijin concret și eficient pentru depășirea 
greutăților și eliminarea lipsurilor.

Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe, Ministerul Finanțelor și celelalte organe centrale 

de sinteză sînt chemate să sprijine mai eficient consiliile 
populare în realizarea importantelor sarcini pe care le au.

Pentru realizarea în condiții mai bune a importantelor 
sarcini ce revin consiliilor populare, Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, trebuie să asigure o îndru
mare mai eficientă a activității acestora, să acționeze pen
tru respectarea riguroasă a hotărârilor de partid și a le
gilor țării, pentru perfecționarea stilului și metodelor de 
muncă, în concordanță cu cerințele etapei actuale de dez
voltare a economiei naționale.

Garanția mărețelor realizări în opera de construcție so
cialistă pe pământul României ne-o dă faptul că avem în 
fruntea țării pe cel mai iubit și stimat fiu al poporului, 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Urmîndu-i cu perseverență exemplul de muncă 
și viață, aplicând neabătut prețioasele sale îndemnuri și 
indicații, să acționăm într-o indisolubilă unitate, cu toate 
forțele, pentru transpunerea în viață a hotărîriior Congre
sului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru întărirea economiei românești și înflorirea conti
nuă a patriei noastre socialiste.

Cu privire la activitatea desfășurată și rezultatele 
obținute de Consiliile populare în agricultură în 
anul 1982 ; Măsurile ce trebuie întreprinse, în lumi
na Hotărîriior Conferinței Naționale a partidului, a 
programelor speciale adoptate în domeniul agricul
turii, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarci

nilor de plan în profil teritorial

Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, 
care are loc la scurt timp după desfășurarea Conferinței 
Naționale a partidului, constituie o nouă dovadă grăitoare 
a consecvenței cu care conducerea partidului și statului 
nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, acționează pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului nostru, a preocupării constante, 
pentru consultarea larg democratică și antrenarea oamenilor 
muncii în elaborarea și adoptarea măsurilor ce privesc 
toate domeniile vieții economice și sociale, la conducerea 
treburilor țării

In cuvin,tarea rostită la Plenara lărgită a Oonsiliulud Na
țional al Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor din decembrie 1982, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referindu-se la importanța agriculturii, 
ca ramură fundamentală a economiei naționale, sublinia 
necesitatea trecerii la o nouă calitate a activității în acest 
domeniu, astfel încît, „agricultura să aibă un rol tot mai 
important în economia națională, să asigure pe deplin ne
cesitățile de consum de produse agroalimentare și alte pro
duse necesare industriei și să sporească contribuția sa la 
creșterea venitului național, a bogăției naționale — baza 
dezvoltării generale a societății socialiste românești".

în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de 
accelerare a procesului de dezvoltare intensivă și moder
nizare a agriculturii, răspunderi importante revin consilii
lor populare, care trebuie să asigure conducerea unitară a 
întregii agriculturi din teritoriu, să mobilizeze .toate re
zervele materiale și umane existente, pentru realizarea 
planului de dezvoltare a agriculturii, în vederea sporirii 
contribuției la fondul de stat și acoperirea, din producție 
proprie, a nevoilor de consum ale populației, prin aplica
rea neabătută a principiilor autoconducerii și autoaprovi- 
zionării teritoriale.

Concomitent cu dezvoltarea și modernizarea bazei tehni- 
co-materiale a agriculturii, din inițiativa și cu contribuția 
hotărâtoare a secretarului general al partidului, a fost per
fecționat cadrul organizatoric, legislativ, de planificare și 
conducere în agricultură, a fost îmbunătățită organizarea 
și retribuirea muncii, s-au adoptat măsuri de stimulare 
a producătorilor prin majorarea prețuirilor de contractare 
Și achiziții a produselor agricole, toate acestea contribuind 
la mobilizarea energiilor creatoare ale oamenilor muncii 
de la sate. în vederea obținerii unor recolte sporite.



Ca urmare, în an.ul 1982 valoarea producției nete agri
cole a fost de 114,9 miliarde tei, cu 7,6% mai mare decît 
în anul precedent,

Obțînîndu-se o recoltă de cereale păioase de 9,7 mili
oane tone, și o producție de porumb de 12,6 milioane tone, 
s-a reușit ca, pentru prima dată în istoria țării să se rea
lizeze circa 1 000 kg de cereale pe locuitor, înfăptuindu-se 
astfel unul din obiectivele importante stabilite de Congre
sul al Xll-lea al partidului. Recolte sporite s-au înregis
trat și la celelalte culturi, depășind nivelul anului 1981 la 
cartofii și legume — cu peste 1,3 milioane tone, la fnucte 
și struguri — cu 1,1 milioane tone, iar la sfecla de zahăr 
cu peste 1,2 milioane tone.

Rezultatele înregistrate de numeroase unități agricole și 
administrativ-teritoriale sint și urmare a modului în care 
consiliile populare, organele agricole și conducerile unită
ților au acționat pentru buna organizare a muncii, respec
tarea cu strictețe a tehnologiilor,, folosirea corespunzătoa
re a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă, pentru 
creșterea răspunderii în îndeplinirea sarcinilor de plan.

Astfel, la grîu-secară, un număr de 18 județe au depășit 
producțiile planificate, cele mai mari recolte medii la 
hectar fiind obținute la Ialomița (3 820 kg), Călărași (3 750 
kg), Brăila (3 74.0 kg); etc. în 448 întreprinderi agricole de 
stat și cooperative agricole s-au realizat peste 4 000 kg 
griu la hectar. Pe locuri fruntașe s-au situat unitățile 
agricole din comunele : Peciei — județul Arad, unde două 
cooperative agricole au realizat peste 6 700 kg griu la hec
tar ; Sconnicești — Olt, Dor Mărunt — Călărași, Gherghi
na — Prahova, Otopeni — Sectorul agricol Ilfov și altele, 
care au realizat peste 6 000 kg griu la hectar.

La porumb, principala noastră cultură cerealieră, se evi
dențiază județele Argeș, Bacău, Buzău, Dîmbovița, Giur
giu, Prahova, Vîlcea și Sectorul agricol Ilfov, care au în
deplinit și depășit producțiile medii planificate. Cele mai 
mari recolte au realizat cooperativele agricole din Scorni- 
caști — Olt, Gurbănești — Călărași, Topolovățu Mare — 
Timiș, Smirna — Ialomița și altele, care au recoltat peste 
16 000 kilograme boabe la hectar.

Cu toate acestea, trebuie arătat că producțiile anului 
1982 nu s-au situat la nivelul prevederilor de plan. Această 
situație s-a datorat și deficiențelor care s-au menținut în 
activitatea unor consilii populare, în legătură cu folosirea 
fondului funciar, a bazei tehnico-materiale, în respectarea 
cu strictețe a tehnologiilor de cultură și, în special cele 
privitoare la epocile optime de însămînțare, asigurarea 
densității plantelor, exploatarea sistemelor de irigații, exe
cutarea lucrărilor de întreținere a culturilor, strîngerea la 
timp și fără pierderi a recoltei

După cum este cunoscut, folosirea completă, protejarea 
și ameliorarea fondului funciar, principalul mijloc de pro
ducție în agricultură, sînt îndatoriri primordiale ale orga
nelor locale ale puterii și administrației de stat, ale de
ținătorilor de terenuri, ale tuturor cetățenilor. Cu toate 
acestea, sînt numeroase situații în care consiliile populare 
nu au urmărit gospodărirea rațională a pămîntuîui, nu 
au asigurat ca toți deținătorii de terenuri să respecte ri
guros prevederile legii fondului funciar, iar în unele ca
zuri chiar au tolerat comiterea unor abateri grave de Ia 
prevederile acesteia. Astfel, în anul 1982 suprafața arabilă 
a fost mai mică față de prevederi cu circa 100 mii hecta
re, cele mai mari diferențe fiind localizate în județele A- 
rad, Cluj, Dolj, Maramureș. Mureș, Timiș, Vaslui ș.a., iar 
în unele județe ca Alba, Bacău, Caraș-Severin și Iași, te
renul arabil a înregistrat chiar scăderi față de anul 1981. 
Totodată, nu s-a acționat peste tot cu răspunderea nece
sară pentru însămînțarea integrală a terenurilor din cîmp, 
intravilan, incintele unităților economico-sociale, din curți
le cetățenilor, cele mai mari suprafețe rămîntod neînsă- 
mînțate în județele Brăila Călărași, Constanța și Teleor
man.

Consiliile populare și organele agricole au manifestat 
insuficientă preocupare pentru recuperarea celor 17 000 
hectare de terenuri arabile scoase din circuitul agricol 
pentru diferite obiective industriale și agricole, încălcînd 

astfel decretele care au stat la baza aprobării investițiilor 
respective.

O serie întreagă de neajunsuri s-au menținut și în ceea 
ce privește organizarea și desfășurarea lucrărilor de pre
venire și combatere a eroziunii solului, de consolidare a 
unor terenuri, ceea ce a determinat ca, în anul trecut 
arabilul să fie diminuat, numai prin alunecări și prăbu
șiri, ou circa 33. mii de hectare, în 16 județe. Deși există 
reglementări clare cu privire la obligativitatea consiliilor 
populare de a urmări exploatarea rațională, și întreținerea 
corespunzătoare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare 
și îndeosebi a celor pentru irigații, pentru care s-au inves
tit fonduri importante, nu peste tot au fost mobilizate și 
concentrate forțele și mijloacele locale în vederea cură
țirii canalelor, eliminării excesului de umiditate, reparării 
utilajelor, recrutării și pregătirii motopompiștilor, udători- 
lor și altor cadre.

în numeroase localități, în special din zona colinară, co
mitetele și birourile executive ale consiliilor populare .nu 
s-au preocupat în suficiență măsură pentru ridicarea capa
cității de producție a pămîntului, cu toate că în aceste 
zone există cantități importante de gunoi de grajd și ate
laje pentru transport, iar amendamentele puse la dispozi
ție în mod gratuit de către stat nu au fost utilizate in
tegral.

Toate aceste neajunsuri din activitatea unităților agricole 
și consiliilor populare au influențat negativ nivelul pro
ducției obținute anul trecut. Astfel, cu toate că județele 
Botoșani, Timiș, Bihor, Galați, Satu-Ma.re, Arad și altele, 
dispun de condiții favorabile pentru cultura griului, re
coltele de, griu au fost cu mult sub posibilități. înscriin- 
du-se doar între 2 200—2 800 kg la hectar.

De asemeni, la cultura porumbului, peste 1 800 coopera
tive agricole și 80 de întreprinderi agricole de stat au 
recoltat, in medie, sub 3 000 kilograme boabe la hectar.

Analizînd activitatea desfășurată în creșterea animalelor 
în anul 1982, trebuie să arătăm că s*au menținut încă o 
serie de deficiențe care au condus la nereali zarea preve
derilor din program, atît în ceea ce privește efectivele, 
cit și producția și livrările la fondul de stat. Pe ansam
blul agriculturii, s-au realizat 6,6 milioane bovine (87% 
din plan),. 13,7 milioane porcine (95% din plan) și 17,2 
milioane ovine (95% din plan). în unele județe, ca Bistri
ța Năsăud, Iași, Argeș, Maramureș. Vîlcea, Sibiu, Neamț 
și Sectorul agricol Ilfov, în care atît organele agricole cit 
și consiliile populare s-au preocupat mai mult de acest 
important sector, s-au îndeplinit și depășit efectivele pre
văzute, în timp ce în Timiș, Botoșani, Mehedinți, Brăila, 
Buzău și altele, realizările s-au situat cu mult sub pre
vederi.

Neîndeplinirea planului de efective se datorește, în mare 
măsură deficiențelor manifestate în organizarea și des
fășurarea reproducției, precum și pierderilor nepermis de 
mari prin mortalități și tăieri de necesitate. Astfel, în 14 
județe, printre care Sibiu, Vrancea, Vaslui, Hunedoara, Ti
miș, Oovasna și Mehedinți s-au obținut doar 47—60 viței 
la 100 vaci și juninci, iar în 16 județe și îndeosebi în Pra
hova, Constanța, Tuicea, Galați. Caraș-Severin, Călărași 
s-au realizat numai 45—66 miei la 100 oi și mioare. Tot
odată, slaba preocupare pentru îngrijirea și furajarea a- 
nimalelor, pentru buna desfășurare a activității sanitar-ve- 
terinare au făcut ca, în unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județele Botoșani, Constanța, Caraș-Severin, Tuil- 
cea, să se înregistreze mortalități de 6—9 la sută la bo
vine, iar în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Tuicea. Că
lărași, Gorj, Neamț și altele, de peste 13 la sută la ovine.

Aceste' stări de lucruri, precum și sporurile medii zilnice 
de creștere în greutate, necorespunzătoare, au influențat 
negativ realizarea fondului de stat la carne, neîndeplinin- 
du-se planul de livrări cu 607,7 mii tone. Greutățile de 
sacrificare la borine au fost de numai 303 kg, la ovine 
25 kg, iar la porcine de 93 kg, cu mult inferioare celor 
prevăzute în lege. Cele mai slabe rezultate în această pri
vință s-au înregistrat în județele Dîmbovița, Prahova, Sa- 
tu-Mare, Buzău, Dolj, Bietrița-Năsăud, Harghita și altele. 



unde greutatea animalelor livrate s-a situat cu mult sub 
media pe țară.

Ou totul nesaitisfăcătoaire a fost» anul trecut și producția 
de lapte, prevederile nefiind realizate atft în unitățile agricole 
de stat, cit și în cele cooperatiste, situație ce a creat unele 
dificultăți în aprovizionarea populației cu lapte și produse 
lactate. Astfel, I.A.S.-urile au realizat, lin medie, numai 1839 
litri de vacă furajată, ou 1161 litri mai puțin decît prevede
rile de plan, iar CAJP.-urile au înregistrat 1032 litri lapte pe 
vacă furajată, cu 718 litri sub plan. Producții mici de lapte, 
între 1300—1600 litri pe vacă la I.A.S. și 700—800 litri pe 
vacă la C.A.P, s-au realizat în județele Dolj, Hunedoara, 
Satu-Mane, Mehedinți, Gorj, Călărași, Constanța, Maramu
reș, Caraș-Severin, Buzău, Argeș, Prahova și altele.

Principiala cauză a neajunsurilor care s-au menținut în 
zootehnie o constituie insuficienta preocupare a consiliilor 
populare și organelor agricole pentru asigurarea necesaru
lui de furaje. Deși condițiile de vegetație din anul trecut 
au fost favorabile, producțiile rezultate pe suprafețele des
tinate plantelor furajere, au fost cu mult sub posibilități 
datorită neaplicănii corecte a tehnologiilor de cultură, pre
cum și a unor întârzieri în recoltare, transport și depozitare.

Pe de altă parte, nici potențialul celor 4,4 milioane hec
tare de pajiști naturale, nu a fost valorificat corespunză
tor, recolta de masă verde și fin fiind cu mult sub sarcinile 
stabilite, datorită faptului că nu peste tot s-au efectuat lu
crările de întreținere, iar programele prevăzute de amelio
rare prin supraînsămînțări, fertilizări cu îngrășăminte na
turale și chimice, amendare, defrișări, desecări, combaterea 
eroziunii și altele nu au fost îndeplinite integral, eu toarte 
că au fost alocate importante mijloace materiale și finan
ciare.

Buna experiență dobîndită de unele consilii populare în 
organizarea unor ample acțiuni de masă pentru amena
jarea și întreținerea pășunilor, cu participarea crescăto
rilor de animale a tuturor locuitorilor satelor nu a fost 
generalizată, unele comitete și birouri executive ale consi
liilor populare, neîndeplinindu-și atribuțiile prevăzute în 
Legea nr. 8/1971.

în lumina sarcinilor și exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Conferința Națională a partidului și 
la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, 
consiliile populare trebuie să-și perfecționeze stilul și me
todele de muncă în conducerea unitară a agriculturii, apli
carea cu fermitate a hotărârilor de partid și a legilor țării, 
pentru accelerarea amplului proces de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, lichidarea neajunsurilor, îndepli
nirea exemplară a planului pe anul 1983 și întregul cin
cinal, spre a asigura creșterea mai puternică a contribuției 
acestei ramuri ia venitul național și ridicarea continua a 
bunăstării oamenilor muncii. ,

1. Consiliile populare vor urmări îndeaproape ca fiecare 
unitate agricolă și toți cetățenii care dețin sub orice for
mă terenuri să le cultive integral și să le folosească cu 
maximă eficiență. Vor întreprinde ample acțiuni cu parti
ciparea cetățenilor pentru folosirea deplină a tuturor te
renurilor, inclusiv a celor din incintele unităților economi- 
co-sociale, din perimetrele localităților și din curțile cetă- 
țenlor pentru creșterea suprafețelor arabile, urmărind des
ființarea drumurilor inutile, curățirea de tufișuri și mă- 
răcinișuri și redarea în producția agricolă a fiecărei palme 
de păimînt, astfel încît suprafața arabilă să sporească la 
9915 mii hectare în anul 1983 și la 10 000 mii hectare pînă 
tn 198'5.

Pentru înfăptuirea Programului unitar de realizare în 
complex a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, care pre
vede pentru anul 1983 excutarea de noi amenajări pentru 
irigații în sisteme pe 200 mii hectare, desecări pe încă 190 
mii hectare și lucrări de combaterea eroziunii solului pe 
110 mii hectare, organele locale ale puterii și administrației 
de stat vor urmări realizarea ritmică a acestor lucrări și 
vor sprijini unitățile executante în stabilirea amplasamen
telor, în asigurarea fronturilor de lucru, crearea condiții
lor de cazare pentru constructori, aprovizionarea șantie
relor cu materiale locale, recrutarea și mobilizarea forței 

de muncă. Totodată, vor organiza în mod corespunzător ac
țiunile pentru realizarea suplimentară în fiecare județ, în 
acest an, a cel puțin 10000 hectare suprafață irigata prin 
amenajări locale.

în vederea prevenirii și combaterii eroziunii solului în 
zonele cphinane, prin generalizarea în cadrul consiliilor uni
ce agroindustriale a experienței și recomandărilor Stațiunii 
centrale de cercetări agricole Perieni-Vaslui, consiliile 
populare vor urmări organizarea în '34 de județe a unităților 
etalon, pe o suprafață de 83611 ha.,luînd totodată măsuri ca, 
începînd din anul 1983, toate arăturile de pe terenurile în 
pantă să se execute pe direcțiile curbelor de nivel și după 
metodele care reduc la minim fenomenul de eroziune.

Consiliile populare vor acționa pentru respectarea stric
tă a prevederilor Legii nr. 7/1974 privitoare la exploatarea 
și întreținerea amenajărilor de irigații și a celorlalte lu
crări de îmbunătățiri funciare, mobilizînd cetățenii la e- 
xecutarea tuturor lucrărilor care să asigure buna funcțio
nare a acestora. Președinții comitetelor și birourile execu
tive ale consiliilor populare, vor veghea cu maximă exi
gență pentru eliminarea oricăror forme de risipă, degra
dare ori folosire necorespunzătoare a pămîntului, în așa 
fel încît, toți deținătorii să cultive integral terenurile cu 
respectarea regulilor agrotehnice și să ia măsuri pentru spo
rirea capacității de producție a acestora.

2. Cerealele și plantele tehnice vor continua să ocupe lo
cul principal în producția vegetală atît prin ponderea în
semnată pe care o au în structura culturilor, cît și prin 
rolul important în alimentația populației, dezvoltarea zoo
tehniei, a industriei alimentare și ușoare. Pentru ca în anul 
1983, să se obțină peste 25,3 milioane tone de cereale, 1,2 
milioane tone de floarea soarelui, 9,6 milioane tone de 
sfeclă de zahăr, aproape 700 mii tone in și cînepă și alte 
produse vegetale prevăzute în plan, consiliile populare îm
preună cu organele agricole, consiliile unice și conducerile 
unităților au datoria de a acționa în vederea respectării 
riguroase a tehnologiilor, a densității optime la fiecare 
cultură, a asigurării semințelor de calitate superioară și în
cadrării tuturor lucrărilor în epoca optimă.

Atenție deosebită se va acorda înfăptuirii programului 
prioritar privind realizarea pe o suprafață de 500.000 hec
tare porumb în cultură intensivă, a unei producții medii 
de 20 tone porumb știuleți la hectar, precum și a progra
melor speciale privind dezvoltarea culturii orezului, bum
bacului, plantelor medicinale și aromatice și a altor culturi.

3. în legumicultură, preocupările vor fi concentrate spre 
extinderea, în toate unitățile agricole, cît și în gospodăriile 
populației a suprafețelor rezervate legumelor timpurii, cul
turilor forțate și de cîmp, amplasate numai pe terenuri i- 
rigate. Se va urmări efectuarea de cea mai bună calitate 
a tuturor lucrărilor, de la producerea răsadurilor și pînă 
la valorificare, astfel încît să se obțină producțiile prevă
zute, să se asigure buna aprovizionare a populației, pe tot 
parcursul anului, materia primă pentru fabricile de conser
ve precum și disponibilități sporite pentru export.

Pentru creșterea producției de cartofi, vor fi luate măsuri 
pentru aplicarea unei agrotehnici superioare pe întreaga 
suprafață de 322 mii hectare și în mod deosebit pentru în
deplinirea programului special privind realizarea pe 50 mii 
hectare a unei producții de 40 tone cartofi la hectar.

4. în pomicultură și viticultură, organele locale ale pu
terii și administrației de stat, direcțiile generale agricole și 
conducerile unităților, se vor preocupa îndeosebi de reali
zarea integrală a obiectivelor cuprinse în programele de 
modernizare și de înființare a unor plantații noi pe 25 mii 
hectare, de efectuarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor 
în plantațiile pe rod în vederea sporirii producției de fruc
te și struguri precum și de extinderea culturilor interca
late, pe suprafețe cît mai mari în plantațiile tinere.

5. Un obiectiv important al planului pe anul 1983 îl 
constituie dezvoltarea creșterii animalelor, astfel încît efec
tivele de animale să sporească la 8,4 milioane bovine, 14,7 
milioane porcine, 19,7 milioane ovine și peste 60,8 milioane 
păsări ouătoare, iar producția de came să ajungă la 2836 
mii tone viu, cea de lapte la cel puțin 55,4 milioane hec- 



toii tri, cea de ouă la 7,7 miliarde bucăți, precum și alte 
produse animaliere, spre a se asigura realizarea prevede
rilor din programul privind autoconducerea și autoapro- 
vizionarea teritorială.

îmbunătățirea radicală a activității din zootehnie, spo
rirea producției și a eficienței în acest sector, impune creș
terea răspunderii consiliilor populare, a organelor agricole 
în aplicarea riguroasă a normelor de îngrjire și furajare a 
animalelor, a regulilor sâni tar-veterinare prevăzute de lege, 
întărirea ordinei și disciplinei în toate fermele și comple
xele zootehnice, desfășurarea în cele mai bune condițiuni a 
tuturor acțiunilor din acest sector.

în permanență, pe agenda de lucru a fiecărui primar, 
trebuie să se afle respectarea programului zilnic de activi
tate din fermele și complexele zootehnice, îmbunătățirea re
producției, îndeosebi la bovine și ovine, creșterea natalită
ții, reducerea mortalităților și sacrificărilor de necesitate 
și livrarea animalelor la greutățile medii stabilite.

Consiliile populare vor acționa pentru realizarea 
prevederilor programului special privind dezvoltarea creș
terii animalelor în gospodăriile populației și le vor acorda 
sprijinul necesar pentru înfăptuirea sarcinilor din acest 
program.

Organele locale ale puterii și administrației de stat își 
vor intensifica preocupările pentru realizarea și depășirea, 
în fiecare localitate și unitate, a programelor de creșterea 
iepurilor de casă, de dezvoltarea pisciculturii, apiculturii, 
sericiculturii, a creșterii animalelor de blană, astfel încît să 
se obțină producțiile prevăzute pentru 1983 și pe întregul 
cincinal, spre a se asigura satisfacerea cerințelor interne și 
realizarea sarcinilor de export.

Consiliile populare vor acționa pentru aplicarea preve
derilor Legii cu privire la organizarea producerii și folo
sirii raționale a resurselor de nutrețuri, care are în ve
dere folosirea cu eficiență maximă a pajiștilor naturale și 
cultivate, a nutrețurilor însilozate, a porumbului sub for
mă de paistă, a produselor secundare, paie, coceni, vreji — 
precum și a altor subproduse agricole. în acest scop, con
siliile populare, organele agricole, consiliile unice, trebuie 
să ia măsuri pentru creșterea producției de nutrețuri, îm
bunătățirea structurii culturilor furajere de pe terenurile 
destinate acestui scop, obținerea unor cantități cît mai mari 
de furaje din culturi duble și succesive. Se vor lua măsuri 
ca întregul necesar de semințe de plante de nutreț să se 
asigure din resurse proprii, prin organizarea de loturi se- 
mincere în fiecare unitate, urmărindu-se și crearea unor 
disponibilități care să fie vindute cetățenilor pentru spori
rea producției de furaje în gospodăriile proprii.

în fiecare localitate se vor organiza acțiunii de masă pen
tru efectuarea lucrărilor de curățire, fertilizare cu îngrășă
minte organice, defrișare a arboretelor și suipraînsămîn- 
țarea, astfel încît pe fiecare hectar de pășune să se rea
lizeze o creștere substanțială a producției de masă verde.

îndeplinirea programului special privind asigurarea fu
rajelor de către fiecare unitate, consiliul unic și județ, în 
cantitățile și sortimentele necesare și în corelare cu efec
tivele de animale și producția prevăzută trebuie să con
stituie o problemă centrală a activității consiliilor populare, 
în. acest scop este necesar ca în fiecare unitate agricolă 
Și comună să se stabilească necesarul de furaje, precum și 
modul de asigurare a acestuia, luîndu-se în considerare 
suprafețele de teren în ogor propriu, pe pajiștile naturale, 
culturile duble etc. de pe care să se realizeze producții 
corespunzătoare. în condițiile aplicării stricte a tehnolo
giilor de cultură.

6. Creșterea eficienței economice a activității tuturor uni
tăților agricole de stat și cooperatiste, aplicarea noului me
canism economico-financiar, va constitui o preocupare per
manentă a consiliilor populare care trebuie să acționeze și 
pe această cale, pentru sporirea veniturilor unităților agri
cole și pentru autofinanțarea unităților administrativ teri
toriale. Comitetele și birourile executive vor examina pe
riodic atît realizarea producției fizice cît și rezultatele e- 
conomico-financiare ale fiecărei unități agricole, luînd mă
surile necesare pentru recucerea cheltuielilor materiale, în 
deosebi a consu aului de combustibil și piese de schimb, O 

atenție specială va fi acordată unităților cu greutăți fi
nanciare, urmărindu-se aplicarea programelor de redresare 
economică și eliminarea cauzelor care determină rezultatele 
financiare nefavorabile.

7. Realizarea sarcinilor prevăzute în planul pe 1983 im
pune organizarea temeinică a întregii activități începînd 
cu campania agricolă din. această primăvară. Amploarea și 
complexitatea lucrărilor de pregătire și însămînțare a ce
lor peste 6 milioane hectare, din care circa 5 milioane în 
unitățile agricole socialiste, solicită o organizare temeinică 
a producției și a muncii, mobilizarea tuturor forțelor. Con
siliile populare, organele agricole, conducerile unităților 
agricole de stat și cooperatiste vor acționa cu fermitate 
penitru folosirea cu randament maxim a mijloacelor teh
nice din dotare, a forței de muncă și a timpului de lucru, 
asigurînd prezența permanentă a specialiștilor pe teren, 
pentru a conduce direct executarea lucrărilor în cele mai 
bune condițiuni și la termenele stabilite.

în mod deosebit se va urmări felul în care se realizează 
programul de măsuri tehnice și organizatorice adoptat de 
fiecare unitate pentru campania de primăvară și mai ales 
cele privitoare la punerea în funcțiune a întregului parc de 
mașini și tractoare, asigurarea necesarului de semințe și 
material săditor, în structura de soiuri și hibrizi stabilită 
aprovizionarea cu îngrășăminte și definitivarea amplasării 
culturilor pe sole.

8. Organele locale ale puterii și administrației de stat, 
împreună cu ceilalți factori de răspundere din fiecare lo
calitate, vor desfășura o temeinică muncă politică și orga
nizatorică, pentru sporirea și valorificarea deplină a resur
selor existente în gospodăriile membrilor cooperatori, ale 
țăranilor din zonele necooperat i vizate și ceilalți locuitori 
ai satelor care dețijj pămînt sub o formă sau alta, pentru 
ca acestea să crească un număr cît mai mare de animale 
și păsări asigurindu-și consumul propriu și sporindu-și con
tribuția la realizarea fondului de stat și a programului de 
autoconducere și autoaprovizionare teritorială.

9. Comitetele executive ale consiliilor populare județene 
vor îndruma și controla îndeaproape activitatea direcțiilor 
generale pentru agricultură și industrie alimentară, a con
siliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste și spe
cialiștilor din agricultură penitru a asigura perfecționarea 
muncii și sporirea răspunderii tuturor în realizarea inte
grală a planului de dezvoltare a agriculturii în profil te
ritorial, creșterea producției agricole, vegetale și animale 
în sectorul de stat, cooperatist și în gospodăriile populației. 
Totodată, vor lua măsuri și vor acționa cu perseverență 
•pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și via
ță a lucrătorilor din zootehnie, a specialiștilor, care trebuie 
să se stabilească în localitățile unde își au locurile de 
muncă.

★

Conștiente de răspunderea ce o poartă în rezolvarea ma
rilor sarcini din acest domeniu prioritar ai economiei noas
tre naționale, puternic mobilizate de îndemnurile și orien
tările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, consiliile populare vor face totul pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale a parti
dului, vor munci mai bine, mai organizat într-un spirit de 
disciplină și ordine, pentru înfăptuirea exemplară a obiec
tivelor planului pe anul 1983 și pe întregul cincinal, a pro
gramelor speciale aprobate, vor înlătura cu hotărîre ne
ajunsurile care mai există pentru a asigura valorificarea 
deplină a marilor rezerve de creștere a producției în uni
tățile socialiste, cît și în gospodăriile populației, din toate 
localitățile, țării, astfel încît să se asigure sporirea substan
țială a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a 
țării, la ridicarea bunăstării întregului popor.



Măsurile ce trebuie luate de consiliile populare 
pentru înfăptuirea programului privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionarea teritorială și prestările 
de servicii în perioada 1983—1985, adoptat de Con
ferința Națională a partidului din decembrie 1982; 
sarcinile ce revin consiliilor populare pentru asigu
rarea folosirii fiecărei suprafețe de pămînt, creșterea 
în fiecare gospodărie a populației a unui număr 
de animale și păsări, realizarea integrală a obli
gațiilor ce le revin față de fondul centralizat al 

statului de produse agricole

în înfăptuirea politicii partidului nostru de creștere a 
nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, 
au fost elaborate — din inițiativa și în spiritul gândirii re
voluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului — principiile autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale, care vizează creșterea continuă a 
producției agricole pentru satisfacerea în fiecare unitate ad
ministrativ teritorială a nevoilor de consum ale populației, 
îndeplinirea integrală a obligațiilor de livnaire la fondul de 
stat pentru asigurarea industriei cu materii prime și altor 
nevoi ale economiei.

în aplicarea acestor principii o însemnătate deosebită o 
are Programul privind autoconducerea și autoaiproviziona- 
rea teritorială, pentru asigurarea populației cu . produse a- 
g realimentare, industriale și prestări de servicii în perioa
da 1983—1985, adoptat de Conferința Națională a partidu
lui. Programul are în vedere mai buina aprovizionare a 
populației în tot cursul anului, realizarea unei nutriții e- 
chiii brațe a tuturor locuitorilor, pe baza unei structuri a 
consumului pe locuitor, științific fundamentat, diferențiat 
după eforturile depuse în producție, după vîrstă, sex și 
specificul local al alimentației, în concordanță cu cerințele 
de menținere și îmbunătățire continuă a stării de sănătate.

Cu sprijinul deputaților și ai comitetelor de cetățeni, s-au 
examinat atent posibilitățile de sporire a producțiilor și a 
efectivelor de animale din fiecare gospodărie deținătoare de 
teren agricol și s-au înmînat gospodăriilor populației pla
nuri de producție în care s-au înscris și obligațiile de li
vrare la fondul de stat. S-au întreprins largi acțiuni pen
tru identificarea tuturor suprafețelor din perimetrul locali
tăților, cu posibilitatea de a fi cultivate de oamenii mun
cii. în special cu legume și cartofi.

Pentru aducere® la îndeplinire a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceâușesicu, secretarul general al partidului, 
consiliile populare au identificat, în urma analizelor efec
tuate, noi posibilități de sporire a producțiilor agricole, ve
getale si animale.

Totodată, unitățile cooperativelor de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor au dezvoltat, în majoritatea 
județelor, capacități de producere a puilor de o zi, a iepu
rilor de casă și a purceilor, pentru a fi vînduți gospodării
lor populației care încheie contracte de valorificare a ani
malelor și păsărilor la fondul de stat.

A intrat în practica organelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat să analizeze periodic cum se realizează 
programele de autoconducere și autoaprovizionare terito
rială, stabilind. în sesiuni și ședințe de comitete (birouri) 
executive, măsuri concrete pentru recuperarea unor rămâ
neri în urmă și îndeplinirea sarcinilor prevăzute.

...Cu toate acestea, rezultate obținute în atnu.1 1982 nu 
pot fi considerate satisfăcătoare, deoarece prevederile din 
programul de autoaprovizionare teritorială nu au fost în
deplinite integral, întrucît producțiile agricole s-au situat 
sub prevedrile planului și posibilităților reale pe care le 
are agricultura, posibilități demonstrate prin reali zărite, ob
ținute de multe unități agricole și comune din fiecare ju
deț. Nerealizarea planului la unele culturi se datorește în 
principal lipsurilor manifestate în folosirea judicioasă a 
pământului, a bazei tehnico-materiale, nerespectării și ne- 
anlicării cu fermitate de către organele locale de stat a 
prevederilor Legii nr. 4/1970, privind organizarea produc
ției și a muncii.

„.Consiliile populare au o răspundere deosebită atît pen
tru necultivarea integrală a suprafețelor arabite planificate, 
cît și pentru neajunsurile manifestate în zootehnie, în ce pri
vește asigurarea bazei furajere, realizarea efectivelor de 
animate, ridicarea procentului de natalitate, reducerea mor
talității, realizarea greutății stabilite la tăiere ebc.

Ca urmare, în anul 1982, livrările la fondul de stat ale 
produselor agroalimentare nu s-au realizat la nivelele pre
văzute. Astfel, la cairne, fondul de stat a fost îndeplinit în 
proporție de numai 68,2 la sută, la lapte 45,5 la sută, la 
ouă 67,0 la suită, la legume 57,0 la sută, lia fructe 74,2 la 
sută, la cartofi 45,6 la sută.

...Răspunderile pentru disproporțiile dintre fondul central i- 
zat și cel județean, revin consiliilor populare care trebuiau 
să asigure, cu multă fermitate, aplicarea strictă a princi
piilor autoconducerii și autoaprovizionării, să acționeze ast
fel încît fiecare unitate admiinistrativ-teritonală să-și asigu
re, din producția proprie, resursele necesare autoaprovizio
nării și livrările la fondul de stat, să respecte indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, potrivit cărora nivelul consumului nu poate depăși, 
în nici o împrejurare, producția.

Concomitent cu dezvoltarea producției în sectorul socia
list al agriculturii, consiliile populare trebuiau să acțione
ze mai mult pentru valorificarea superioară a resurselor 
și posibilităților existente în gospodăriile populației, al căror 
aport în îmbunătățirea aprovizionării cetățenilor cu pro
duse agroalimentare și a industriei cu materii prime tre
buie să crească substanțiali.

Cu toate că în ultimii ani au fost adoptate măsuri me
nite să sprijine și să cointereseze gospodăriile populației 
în creșterea animalelor, datorită insuficientei preocupări a 
umor consilii populare, efectivele de animate nu au sporit 
la nivelul prevederilor și al posibilităților reale, ceea ce a 
determinat nerealizarea, an de am, a numărului de ani
male planificat, ca și a sarcinilor de contractări și achizi
ții, ajungîndu-se la situația cu totul anormală cînd multe 
familii de cooperatori și țărani din zonele necoopemativi- 
zate au lichidat practic animalele.

Slaba preocupare a unor consilii populare privind Valo
rificarea întregului potențial productiv de care dispun gos
podăriile populației pentru creșterea unui număr sporit de 
animale, a avut ca urmare faptul că livrările la fondul de 
stat din acest sector s-au realizat, în anul 1982, la un. nivel 
necorespunzător, sibuîndu-se cu mult sub nivelele plani
ficate județe ca Harghita, Covasna, Prahova, Gorj, Mara
mureș, Vaslui și altele.

în același timp, la lapte de vacă, cele mai slabe rezul
tate au fost înregistrate în județele Vaslui, Ialomița, Gorj, 
Vîilcea și altele.

Nerealizarea efectivelor de animale și a producției a- 
nimaliere în gospodăriile populației — cu consecințe nega
tive asupra livrărilor la tonduil de stat — a fost influen
țată și de insuficienta grijă a unor consilii populare în 
sprijinirea producătorilor în vederea asigurării furajelor, în 
repartizarea pajiștilor — cu prioritate contractau ților de 
animale — în procurarea materialului de reproducție pen
tru creștere și îngrășare, în acordarea asistenței' sanitar-ve- 
terinare, precum și de neajunsurile existente în organiza
rea activității de contractare și preluare a produselor.

...' Pentru transpunerea în viață a hotărfrilor Conferinței 
Naționale a partidului, a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la înfăptuirea Programului privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială în perioa
da 1983—1985, ca și a Programului de dezvoltare a pro
ducției agricole în gospodăriile populației, consiliile popu
lare vor lua măsuri ferme în următoarele domenii :

— Pentru apărarea, conservarea, ameliorarea și folo
sirea integrală a pământului, se vor întreprinde, în conti
nuare, acțiuni de identificare și luare în cultură a su
prafețelor care nu sînt cultivate, inclusiv a celor disponi
bile din unitățile economico-sociale, aflate în teritoriul lo
calităților.

— Se vor organiza acțiuni de ma-să, cu participarea tu
turor locuitorilor, pentru limitarea la strictul necesar a 



drumurilor, curților, depozitelor de furaje, desființarea tu
fărișului și pilcurilor de arbori fără valoare, a parcelelor 
mici și izolate de vii, pentru preluarea în cultură a tuturor 
terenurilor de pe marginile căilor de comunicații și a ce* 
lor din jurul stîlpilor care transportă energia electrică, pre
cum și pentru sprijinirea locuitorilor in folosirea integrală 
a terenurilor din curți, grădini și a celor virane.

— In vederea stăvilirii proceselor de eroziuni e a solu
lui, consiliile populare, prin organele agricole, vor stabili 
o structură mai judicioasă a culturilor pe zone și localități, 
dînd prioritate culturilor cu rol de protecție a solului, 
pentru ameliorarea acestuia și obținerea unor producții spo
rite, in candiții de eficiență.

— în scopul realizării producțiilor prevăzute de cereale 
și plante tehnice, consiliile populare vor asigura aplicarea 
tehnologiilor modeme de cultură, prin mobilizarea tuturor 
locuitorilor satelor la efectuarea la timp și în bune condi
țiuni a lucrărilor de pregătire a terenurilor, asigurarea 
densității, întreținerii și irigării culturilor, recoltarea, 
transportul și depozitarea la timp și fără pierderi a pro
duselor.

— Penitru realizarea producției de legume, consiliile 
populare vor sprijini gospodăriile populației ca să cultive, 
pentru consumul propriu, cît și pentru participarea la 
constituirea fondului centralizat al statului, cît mai multe 
legume, cartofi timpurii, cartofi de toamnă, inclusiv prin 
extinderea plantărilor de vară pentru obținena a două re
colte, îndeosebi pe solurile nisipoase și irigate. De aseme
nea, se vor lua măsuri pentru extindera culturilor în sola
rii și se va asigura păstrarea legumelor proaspete prin 
metode simple și economice, o perioadă cît mai lungă de 
timp.

— în pomicultură consiliile populare vor lua măsuri de 
modernizare a actualelor plantații și de aiplicare a unor 
tehnologii de cultură intensivă din specii deficitare (caiși, 
vișini, cireși, piersici, arbuști fructiferi). Totodată, consiliile 
populare vor lua măsuri de plantarea pomilor fructiferi 
în gospodăriile populației le-a lungul drumurilor națio
nale, județene și comunale, în sortimentul adaptat condi
țiilor naturale din fiecare zonă geografică.

— Pentru realizarea sarcinilor în domeniul zootehniei, 
consiliile populare vor urmări ■ sporirea efectivelor de ani
male, atît în unitățile agricole socialiste, cît și în gospo
dăriile populației; se va îmbunătăți activitatea de repro
ducție, care să asigure obținerea unei natalități de 85 la 
sută la taurine, 85 la sută la ovine, precum și 1600—1800 
purcei la suta de scroafe, reducerea pierderilor prin mor
talități și sacrificări de necesitate, precum și păstrarea 
pentru creștere și reproducție a întregului efectiv de ti
neret femei.

— Consiliile populare vor lua măsuri ca unitățile coope
rației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor să 
continue înființarea de maternități pentru scroafe, stații 
de incubație și crescătorii de iepuri de casă, în scopul li
vrării purceilor, puilor de o zi și iepurilor pentru matcă 
gospodăriilor populației care încheie contracte de valorifi
care a animalelor și păsărilor la fondul de stat. De ase
menea, consiliile populare vor urmări ca unitățile agricole 
socialiste să livreze cei 651000 purcei, prevăzuția fi con
tractați în anul 1983 eu gospodăriile populației.

— Consiliile populare vor desfășura ample acțiuni în. rîn- 
dul locuitorilor pentru a-i determina să crească animale, 
aistfel ca în anul 1985, fiecare gospodărie să aibă cel puțin 
o vacă, sau 5 oi (ori 2 capre), un porc, 10 păsări ouătoare, 
60-80 pui de carne, 10-15 iepuri și 5-8 gîște, rațe sau curci 
pentru a-și asigura consumul din producția proprie și a 
valorifica cantități sporite de produse animaliere la fon
dul de stat prin contractări și achiziții. Se va urmări ca 
membrii cooperatori să cultive intensiv suprafața pe care, 
o posedă, pe cei 30 ari, să cultive cu porumb 10—15 ari de 
pe care să se obțină 800—1200 kg.; cu legume 5 ari, de 
pe care să se asigure necesarul de tomate, ardei, ceapă, 
varză, rădăcinoase, mazăre rie. fasole păstăi.etc., sfec
lă de zahăr și floarea soarelui pe 5 ari și alte culturi. Ne
cesarul de furaje grosiere (paie și coceni),'’urmează să se 
asigure din producția cooperativelor, sub formă de retri

buire, precum și prin folosirea pajiștilor și pășunatului din 
fondul silvic.

— Comitetele șl birourile executive ale consiliilor popu
lare vor mobiliza deputății, comitetele de cetățeni, membrii 
organizațiilor de tineret și femei pentru desfășurarea unor 
ample acțiuni de propagandă în rindul locuitorilor, pentru 
îndeplinirea programelor de dezvoltare a apiculturii, seri
ciculturii, creșterea iepurilor de casă, a animalelor pentru 
blană, în scopul obținerii unei producții cît mai mari și 
sporirii, pe această cale a veniturilor bănești.

— Consiliile populare vor organiza acțiuni de masă pen
tru recoltarea din păduri a furajelor, fructelor, ciuperci
lor, plantelor aromatice și medicinale, concomitent cu spo
rirea preocupării pentru valorificarea superioară a aces
tora la intern și export.

— în vederea asigurării furajelor necesare efectivelor 
de animale din gospodăriile populației, consiliile populare 
vor organiza acțiuni hotărîte de ameliorare a pajiștilor, 
prin participarea tuturor crescătorilor de animale la lu
crările de întreținere, însămînțare, supraînsămințare și, în 
general, de îmbunătățire a acestora. De asemenea fiecare 
birou executiv al consiliului popular comunal va întocmi 
balanța furajeră pe localitatea respectivă, pentru toate ani
malele din unitățile agricole de stat și cooperatiste, cît și 
pentru cele din gospodăriile populației. în acest scop, vor 
urmări ca după recoltarea orzului și griului, să fie însă
mânțate cu culturi duble furajere suprafețele prevăzute 
aitît de către unitățile agricole socialiste, cît și de gospodă
riile populației.

— Consiliile populare vor sprijini îndeaproape comisiile 
producătorilor agricoli din localtățile necooperativizate, 
pentru ca acestea să desfășoare o muncă consecventă, să 
mobilizeze cetățenii prin asociațiile crescătorilor de bovine 
și ovine și ale pomicultorilor, pentru folosirea integrală a 
pămîntului, îmbunătățirea și regenerarea pajiștilor naturale, 
creșterea efectivelor și a producțiilor animaliere, extin
derea și modernizarea plantațiilor pomicole, în așa fel în
cît să satisfacă, tot mai bine, cerințele proprii de consum 
și totodată, să contribuie mai mult, cu produse agroali- 
mentare la fondul de stat.

— Consiliile populare vor urmări îndeaproape îndepli
nirea integrală a obligațiilor ce revin gospodăriilor popu
lației la livrările de cereale, came, lapte, ouă, legume și 
fructe, pentru constituirea fondului de stat, în conformi
tate cu Programul de autoaprovizionare, asigurînd îmbună
tățirea activității de contractări și achiziții cu atît mai mult 
cu cît. față de sarcinile de contractări stabilite pe. anul 
1983, pînă în prezent s-au încheiat contracte sub nivelul 
posibilităților.

— Comitetele executive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București, vor urmări ca birourile exe
cutive ale consiliilor unice agroindustriale de stat și coo
peratiste, să analizeze, pînă la finele lunii aprilie a.c., mo
dul în care unitățile agricole socialiste componente își în
deplinesc obligațiile stabilite prin lege față de crescătorii 
de animale și păsări, și, în vederea coordonării acțiunilor, 
vor stabili sarcinile și măsurile concrete ce revin fiecărei 
unități agricole socialiste pentru sprijinirea gospodăriilor 
populației cu material biologic de reproducție și creștere, 
semințe pentru plante de nutreț, bază furajeră și asistență 
san iitar-yeter inară.

— Comitetele și . birourile executive ale consiliilor popu
lare vor organiza în mod corespunzător și urmări îndea
proape îndeplinireia acțiunilor sânitar-veterinare obligato
rii pentru depistarea, prevenirea și combaterea bolilor șl 
epizootiilor la animalele din gospodăriile populației.

... în toate județele, consiliile populare vor acționa cu 
fermitate pentru dezvoltarea mai accentuată a gospodăriilor, 
anexe c*e pe lîngă unitățile de alimentație publică și con
sumuri colective, pentru a crește mai multe animale și pă
sări. în vederea acoperirii în mai mare mă'ură a necesa
rului de carne, cartofi, legume proaspete și zarzavaturi din 
producție proprie. în acest scop vor fi folosite integral te
renurile. din incintă, iar consiliile populare vor repartiza 
terenuri disponibile din perimetrul sau vecinătatea localită
ților care să fie cultivate cu legume și plante furajer'



Cu privire ia activitatea desfășurată de consiliile 
populare pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin 
in coordonarea activităților de industrie mică, buna 
organizare a activității unităților de producție, în 
scopul valorificării eficiente a resurselor materiale 
și a forței de muncă pe plan local, a satisfacerii 

cerințelor populației

...în anii care au trecut de La cel de al doilea Congres 
al consiliilor populare, organele locale ale puterii și ale 
administrației de stat au îndrumat și coordonat activita
tea de industrie mică, parte integrantă a economiei socia
liste, chemată să aducă o contribuție tot mai însemnată 
la dezvoltarea țării și la creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii, preocupîndu-se de buna organizare a uni
tăților, de satisfacerea în mai bune condiții a cerințelor de 
produse și servicii ale populației, de îndeplinirea prevede
rilor din Programul special aprobat de conducerea supe
rioară de partid și de stat în acest domeniu.

Beneficiind de prețioasele orientări și indicații formulate 
de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consiliile populare, sub conducerea și îndruma
rea permanentă a organelor de partid, au întocmit, îm
preună cu organele locale ale cooperației meșteșugărești, 
cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, 
ale cooperației agricole de producție, programe pe județe, 
municipii, orașe și comune, pentru dezvoltarea și diver
sificarea industriei mici, care să asigure pînă la sfîrșitul 
acestui cincinal dublarea volumului de producție și de pre
stări de servicii față de realizările anului 1980.

Mobilizînd oamenii muncii din. foaie localitățile pentru 
punerea în valoare a posibilităților existente pe plan local, 
consiliile populare au reușit ca satisfacerea necesarului 
de materii prime și materiale al industriei mici, să se asi
gure în măsură sporită din resurse locale. Pe bază de 
prospecțiuni geologice, au fost identificate noi rezerve, de 
calcare pentru mozaic, var și blocuri de zidărie, șisturi, 
pietriș și nisip, andezite, marmură, argilă colorată și altele.

Consiliile populare au urmărit ca dezvoltarea industriei 
mici să se asigure cu precădere pe baza utilizării depline 
a capacităților de producție existente, precum și prin fo
losirea unor spații și utilaje disponibile pe plan local, pre
luate de la unitățile republicane, în care se realizează 
anual o producție marfă industrială, în mare parte bunuri 
de consum, în valoare de peste 220 milioane lei și prin 
realizarea de noi capacități. Concomitent, s-a acordat o 
atenție sporită activității de autodotare, în cadrul căreia 
s-au realizat utilaje, instalații, scule și dispozitive în va
loare de circa 280 milioane lei.

Corespunzător indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cele peste 2.300 unități de industrie mică organizate în pri
mii doi ani ai cincinalului, mai ales în mediul rural, au 
fost amplasate cit mai aproape de beneficiari, în vederea 
eliminării deplasărilor la distanțe mari ale cetățenilor. S-a 
acordat, totodată, atenție extinderii muncii la domiciliu, 
formă în care sînt cuprinși în prezent peste 39.600 lucră
tori, în principal femei, invalizi și pensionari.

Consiliile populare au urmărit, de asemenea, întărirea 
controlului și îmbunătățirea îndrumării activității meșteșu
garilor particulari, manifestând mai multă grijă la elibe
rarea autorizațiilor de funcționare, în concordanță cu capa
citățile existente în industria mică și cu cererile populației.

... Organele locale ale puterii de stat au urmărit ca ac
tivitățile din industria mică să fie efectuate cu consumuri 
energetice reduse Totodată, s-a organizat valorificarea no
ilor surse de energie, prin realizarea de instalații care 
produc biogaz. care folosesc energia solară, apele geoter- 
male și energia cursurilor mici de apă; producția acestora 
a economisit peste 17.000 tone t.c.c.

Ca urmare a măsurilor luate pentru dezvoltarea activi
tăților de producție și de prestări de servicii, unitățile in
dustriei mici și-au îndeplinit sarcinile planificate în primii 
doi ani ai cincina'ului astfel:

Proporția de îndeplinireCreșterea în
a pianului (%) 1982 față de

Indicatorul ------------------------------ -1981 (°/o)
1981 1982

— Producția marfă indus
trială și prestările de 
servicii neindustriale

in industria mică
— Producția marfă indus

trială
— Producția netă indus

trială
— Livrări de mărfuri 

către fondul pieții
— Export cliring țări so

cialiste
— Export devize converti

bile
— Prestări de servicii pen

tru populație

108,1 106,7 8,8

106,8 106,4 7,9

110,8 107,4 7,9

101,3 105,0 14,1

115,1 129,1 13,5

53,2 69,8 15,7

110,4 103,2 —

...Apreciind sintetic dezvoltarea industriei mici în pri
mii doi ani ai cincinalului, se poate arăta că pe ansamblu, 
producția marfă industrială și prestările de servicii ne
industriale s-au dezvoltat într-un ritm mediu anual de 
9,6%, cu o creștere de 2O,l°/o în anul 1982 față de realiză
rile din anul 1980. Producția raportată la un locuitor a 
însumat în anul 1982 valoarea de 3.220 lei, cu o creștere 
de 18,7% față de anul 1980, nievluri superioare acestei 
medii obținînd 16 județe și municipiul București, care au 
realizări cuprinse între 3.200 și 4.700 lei pe locuitor.

Cu toate aceste rezultate bune obținute în dezvoltarea și 
diversificarea industriei mici, trebuie arătat că în îndepli
nirea Programului special și a planurilor anuale s-au în
registrat unele rămîneri în urmă și neajunsuri, generate, 
în principal, de insuficienta coordonare și îndrumare de 
către consiliile populare a unor unități de industrie mică. 
Față de sarcinile stabilite de cele de al doilea Congres al 
consiliilor populare, de a se ajunge în scurt timp la o 
producție a industriei mici de 5—6 mii lei pe locuitor, rea
lizările obținute pînă in prezent nu ne pot mulțumi.

... Aportul industriei mici la satisfacerea unor cerințe ale 
economiei naționale ar fi fost mai substanțial, dacă con
siliile populare ar fi reușit să realizeze și să pună în func
țiune toate obiectivele de investiții planificate. Rămînerile 
în urmă de la spălătoriile și curățătoriile chimice din ju
dețele Constanța, Giurgiu, Timiș și municipiul București, 
întârzierile în punerea în funcțiune a instalațiilor de ali
mentări cu apă din Li.pova, Anina, Topleț, Baraolt, Gă- 
ești etc., ca și nerealizarea integrală a spațiilor pentru 
prestări de servicii la parterul unor blocuri de locuințe 
din majoritatea județelor arată că în domeniul investiți
ilor din sectorul industriei mici nu s-a manifestat suficien
tă grijă pentru asigurarea amplasamentelor, a documenta
țiilor tehnico-economice și a utilajelor, precum și pentru 
execuția ritmică a lucrărilor pe șantiere.

Lipsuri serioase s-au manifestat și în ce privește dez
voltarea și diversificarea producției destinată fondului 
pieței, îndeosebi a uneltelor și atelajelor pentru agricultură.

Nici preocupările pentru realizarea de produse solicitate 
de partenerii externi nu s-au ridicat la nivelul 
exigențelor și sarcinilor de plan, iar colaborarea cu între
prinderile de comerț exterior, pentru asigurarea de con
tracte, a fost insuficientă.

... Avî.nd în vedere sarcinile sporite ce revin industriei 
mici pe întregul cincinal, faptul că în anul 1983 sarcinile 
de plan precum și necesitatea valorificării în mai mare 
măsură a resurselor locale de materii prime și forță de 
muncă, consiliile populare trebuie să acționeze mai ferm 
pentru creșterea în continuare a producției și a prestărilor 
de servicii în unitățile proprii și cele cooperatiste.

... Consiliile populare județene și al municipiului Bucu
rești vor stabili în planul consiliilor populare municipale, 



<rășenești și comunale, atât in calitate de coordonatori cit 
i ca titulari de plan, sarcini concrete pentru dezvoltarea 
i diversificarea industriei miri și a prestărilor de servicii 
lentnu populație. în mediul rural trebuie urmărită cuptrin- 
lerea în activitățile de producție și de prestări de servieta 
■nganizate de cooperativele agricole de producție, a tutur
or membrilor cooperatori, în vederea ocupării acestora și 
n perioadele în care nu sînt antrenați la lucrările agricole.
Consiliile populare trebuie să îndrume și să controleze 

iu mai multă răspundere unitățile de industrie mică 
entru înfăptuirea programelor proprii de dezvoltare, pu
țind un accent mai mare pe producția de materiale de 
onstrucții, bunuri de uz casnic și gospodăresc, unelte și 
nic inventar agricol, artă populară și artizanat, semiin- 
lustriaiizareia de legume și fructe achiziționate de la popu- 
ație și de la cooperativele agricole de producție. Totodată, 
le sînt datoare să acorde sprijin organizării și dezvoltării 
«oducției de ciuperci, gogoși de mătase, animale mici de 
dană și came, precum și constituirii de microferme care 
ă asigure populației pui și purcei pentru creștere în gos
podăriile personale.

... încă în cursul acestui trimestru, consiliile populare au 
ătoria să stabilească pe bază de analiză, în municipii, 
>rașe și comune, cerințele de servicii ale cetățenilor, ac- 
ionind pentru dezvoltarea și diversificarea rețelei unități- 
or prestatoare de servicii, prin îmbunătățirea utilizării ca- 
>aciităților existente și organizarea de noi unități. Un spri- 
in deosebit în vederea diversificării serviciilor trebuie a- 
ordat unităților din. comune^ astfel ca în acest cincinal 
ă se asigure în fiecare comună cel puțin 15 profile de 
ervicii, în. care să fie cuprinse activități ca transport cu 
racțiune animală, sifonării, centre de închiriat bunuri de 
sz casnic șl gospodăresc, inventar agricol etc. Pentru exe- 
ubarea la timp și în condiții de bună calitate a lucrărilor 
■e întreținere și reparare a fondului locativ, trebuie îm- 
unătățită aprovizionarea unităților cu materiale și utilaje 
unind mai biine în valoare resursele locaile, inclusiv ma- 
erialele rezultate din demolări.
Acționând mai ferm pentru dezvoltarea producției și 

irestărilor de servicii, consiliile populare trebuie să asi- 
Ure realizarea la termenele planificate a noilor obiective 
le investiții, să elimine paralelismele nejustificate, neefi- 
iente din punct de vedere economic, dintre unitățile de 
ndustrie mică, dintre acestea și întreprinderile republica
te, urmărind ca realizarea de noi capacități să se facă în 
oncordanță cu cererile reale de produse și servicii, pen- 
u a evita astfel folosirea neeconomicoasă a fondurilor 
e investiții și desfășurarea unor activități nerentabile.
Consiliile populare sînt datoare să ia măsuri mai ho- 

ărite pentru intensificarea acțiunii de contractare a apar- 
imentelor proprietate personală, printr-o publicitate sus- 
inută, asigurarea unei colaborări mai strin.se între uni- 
ățile din subordine și consiliile oamenilor muncii din u- 
iltățile economice, pentru contractarea în întregime a co- 
elor de apartamente repartizate, asigurarea calității lu- 
rărilor de construcții și instalații, respectarea termenelor 
onitractuale stabilite cu beneficiarii și recepționarea exi- 
entă a lucrărilor. Totodată, este necesar să se acționeze 
entru intensificarea acțiunii de vânzare a locuințelor din 
ondul locativ de stat, prin informarea mai largă a cetă- 
anilor asupra avantajelor ce rezultă din cumpărarea lo- 
uințeilor.
întreaga activitate a unităților din industria mică va 

tiebud să se desfășoare pe baza noului mecanism economi - 
o-fi nane iar, prin aplicarea cu fermitate a principiilor au- 
xon ducerii și autogestiunii, reducerea costurilor de pro- 
ucție, sporirea beneficiilor, rentabilirea tuturor produise- 
>r și serviciilor, creșterea eficienței economice a întregii 
ctivități.
Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, 

rCECOM, CENTROCOOP, Ministerul Agriculturii și In- 
ustriei Alimentare, celelalte ministere și organe centrale 
înt chemate să sprijine consiliile populare în vederea rea- 
zării și depășirii sarcinilor de plan, a Programului spe- 
ial pentru industria mică, încadrarea în normele de con- 
um, valorificarea mai intensă a materialelor refolosiibile, 

diversificarea produselor și serviciilor, acordînd o atenție 
deosebită realizării producției pentru export, contractării 
acesteia la nivelul sarcinilor de plan de către unitățile de 
comerț exterior, ■ îndeosebi „ICECOOP" și „ILEXIM".

Cu privire Ia realizarea programelor de urbanizare 
ți de sistematizare a teritoriului și localităților, precum 
și la îndeplinirea planului de construcții de locuințe 
pe primii doi ani ai cincinalului ; măsuri ce se impun 
pentru darea in folosință a tuturor apartamentelor 
prevăzute a se realiza în actualul cincinal, precum 
și pentru gospodărirea și înfrumusețarea tuturor 

localităților țării

în fundamentarea științifică și înfăptuirea politicii de 
sistematizare a teritoriului și localităților, rolul hotărîtor 
revine tovarășului Nicolae Ceaiușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, care pe baza realităților și a condițiilor spe
cifice de dezvoltare din țara noastră, a trasat în mod 
creator liniile directoare ale procesului de organizare a 
teritoriului și de edificare a unităților teritorial-adminis- 
trative de bază — municipii, orașe și comune —, în scopul 
ridicării nivelului de viață a tuturor cetățenilor patriei 
noastre, fără deosebire de naționalitate Aceste orientări 
și-au găsit concretizarea în „Directivele privind sistema
tizarea teritoriului, a orașelor și satelor la dezvoltarea lor 
economică și socială" adoptate de Conferința Națională a 
partidului din anul 1972.

... Pe baza orientărilor, indicațiilor și sub conducerea ne
mijlocită a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaiușescu, au fost întreprinse acțiuni deosebite 
pentru sistematizarea și regularizarea cursurilor de apă 
pe bazine și zone hidrografice, pentru valorificarea optimă 
a potențialului hidroenergetic existent și asigurarea ne
voilor de apă pentru agricultură, industrie și populație, 
în mod similar s-a acționat și pentru sistematizarea cen
tralelor și rețelelor de producere și transport a energiei, 
care alcătuiesc astăzi un puternic sistem energetic național.

Purtând pecetea gândirii revoluționare, îndrumării per
manente și activității neobosite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sistematizarea teritoriului și localităților a cu
noscut profunde înnoiri și transformări, constituindu-se ca 
o revoluție în concepția de sistematizare a întregii țări, 
în dezvoltarea și organizarea tuturor localităților pe baza 
schițelor de sistematizare. Analiza și aprobarea de către 
conducerea partidului a schitelor de sistematizare a teri
toriului fiecărui județ, a municipiilor, orașelor și a viitoa
relor centre urbane a constituit un examen exigent al ac
tivității desfășurate de consiliile populate și totodată ma
terializarea unor rezultate remarcabile obținute in prima 
etapă de realizare a Programului național de sistematiza
re: reducerea suprafețelor din cadrul perimetrelor con- 
struibile cu 437.800 ha, fundamentarea și organizarea unui 
număr de 180 platforme industriale pe o suprafață de 
28750 ha, definitivarea detaliilor de sistematizare pentru 
90 zone centrale și a peste 300 cartiere de locuințe, orga
nizate cu toate dotările necesare și cu un grad înalt de 
ocupare a terenului.

... în aplicarea practică a concepției științifice a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea tuturor loca
lităților pe baza planului în profil teritorial,, consiliile 
populare au acționat și în etapa anilor 1981—1982 pentru 
dezvoltarea fiecărei localități, urmărind permanent valori
ficarea mai bună a resurselor materiale și umane locale, 
extinderea cooperărilor și sprijinului între localitățile din 
aceeași zonă, creșterea rolului lor economico-social. asi
gurarea aprovizionării populației cu produse industriale și 
agroindustriale. Aplicarea principiilor stabilite de condu
cerea de partid privind sistematizarea localităților urbane 
și rurale, în cadrul dezvoltării planificate a întregii activi
tăți, a condus la întărirea rolului consiliilor populare mu
nicipale, orășenești și comunale în procesul autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii și autofinanțării și pe această 
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bază, La satisfacerea mai bună a cerințelor raționale de 
consum ale populației, pentru ridicarea nivelului de viață 
material și cultural, pentru mai buna gospodărire a loca
lităților.

Potrivit concepției partidului, dezvoltarea localităților s-a 
realizat pe baza prevederilor de sistematizare în ansam
bluri de locuințe și zone funcționale, reflecttnd progresele 
realizate în gîndJirea urbanistică specifică țării noastre. 
Obiectivele economice noi au fost amplasate, de regulă, 
în zonele și platformele industriale existente, prin ocupa
rea terenurilor disponibile, uirmărtindu-se închegarea și 
definitivarea zonelor începute, extinderea cooperărilor în
tre unități, folosirga mai bună a dotărilor edilitare în 
funcțiune, ceea ce, numai' pentru lucrările edilitare a re
prezentat o reducere cu 2,8% a fondurilor de investiții.

Pentru satisfacerea nevoilor de locuințe din centrele 
muncitorești, noile exploatări miniere și din celelalte mu
nicipii și orașe au fost date în folosință populației un nu
măr de 300.000 locuințe cu o suprafață locuibilă totală de 
pe>te 10 milioane mp. asigurîndu-se astfel la sfînșitul anu
lui 1932 o suprafață locuibilă medie de 10,3 mp, pe locu
itor, cu 28% mai mare decît în anul 1975. O atenție deo
sebită s-a acordat definitivării zonelor centrale, acțdonîn- 
du-se prin realizarea de construcții de locuințe, spații co
merciale și alte edificii publice în 59 localități urbane, 
precum și edificării unui număr de 280 cartiere noi de 
locuit, în care s-a trecut la construirea centrelor de cartier 
cu dotările social-cuLturale și comerciale necesare, la rea
lizarea de noi piețe agreațimenitare și asigurarea relațiilor 
de circulație directe cu zonele funcționale și obiectivele de 
interes public. Au fost date în funcțiune, în această peri
oadă 3250 săli de clasă, 21.000 locuri în creșe și grădinițe, 
516.000 mp. spații comerciale, 8.000 paturi în unități spita
licești, unități de prestări servicii, săli de cultură și cine- 
mamgrafice.

...Pe baza sarcinilor stabilite de Congresul al Xll-lea 
al Partidului Comunist Român, a continuat procesul de 
dezvoltare a celor 268 localități rurale, ce urmează a fi 
transformate, treptate, în centre urbare și care urmează 
să asigure o mai bună repartizare a localităților urbane 
în teritoriu și în același timp valorificarea mai bună a 
potențialului material și uman existent în fiecare zonă 
a țării. în anii 1981—1982, in localitățile rurale au fost 
realizate 160 obiective economice noi sau dezvoltări ale 
celor existente, în general agricole, de mică industrie și 
de pfestări-servicii precum și peste 21.000 locuințe.

în cadrul prevederilor de plan și pe baza studiilor de 
sistematizare s-au realizat, din fondurile și cu munca 
populației de la sate — 600 săli de clasă, 36 dispensare, 
60 grădinițe de copii, 22 ateliere școlare, împietruiri de 
străzi, precum și rețele de alimentări cu apă și canali
zare in lungime de 310 km. obiective care au contribuit 
Ia ridicarea nivelului de echipare și dotare a localităților 
rurale.

Cu toate rezultatele obținute, în acțiunea de sistema
tizare și dezvoltare economico-socială a localităților ur
bane și rurale consiliile populare nu au reușit să asigu
re îndeplinirea integrală a măsurilor și programelor sta
bilite. Realizarea noilor obiective de investiții și, în pri
mul rînd a celor economice nu a constituit o preocupa
re permanentă a tuturor comitetelor executive ale con
siliilor poputare, rămînerile în urmă în punerile în 
funcțiune la un număr de 145 obiective cu termen în 
anul 1982, a unor secții și ateliere industriale afectînd va
lorificarea corespunzătoare a resurselor, durata de atin
gere a parametrilor proiectați ai unor investiții, încadra
rea în indicatorii de eficiență economică stabilită la a- 
probarea investițiilor.

...Unele comitete (birouri) executive își exercită slab 
atribuțiile cu privire la folosirea și gospodărirea terenu
rilor libere din incintele unităților industriale, agricole, 
a unor unități administrative și din interiorul localită
ților. Deși sînt date planuri de cultură pe aceste supra
fețe, s-a acționat insuficient pentru urmărirea rezulta
telor și obligarea tuturor deținătorilor la obținerea unor 
rezultate maxime. Deal'fel chiar și în cazul unor tere

nuri deținute de consiitoile populare, în zonele verzi, al 
parcurilor, s-a acționat insuficient pentru gospodărirea 
corespunzătoare a acestora și valorificarea lor prin cul
tivarea de plante medicinale.

...în aplicarea prevederilor Legii sistematizării localită
ților urbane și rurale, datorită controlului insuficient 
activității birocratice și formalismului ce caracterizează 
munca unor specialiști din județe s-au produs multe ca
zuri de încălcare a legii prin construirea în afara peri- 
metrelor construibile a unui număr de 300 locuințe 
construirea fără autorizație a unui număr de peste 7 001 
locuințe și anexe gospodărești, ocuparea fără forme le
gale a unor terenuri agricole, realizarea de modificări 
sau adăugiri la construcțiile existente fără aprobările 
legale, în special în județele : Buzău, Caraș-Severin, Dîm
bovița, Harghita, Suceava, Timiș ș.a.

Ca urmare a mutațiilor intervenite îndeosebi în me
diul rural, prin concentrarea obiectivelor economice ș 
a unor dotări în localitățile cu perspectivă de dezvoltare 
se vor lua măsuri pentru intensificarea acțiunii de stră
mutare în oadrul perimetrelor construibile a unor gos
podării rămase în afara perimetrelor, sau din satele fără 
perspectivă de dezvoltare, acordîndu-se tot sprijinul ne
cesar cetățenii lor care doresc să se muite. în curs-ul se
mestrului I al acestui an, se vor reanaliiiza schițele de sis
tematizare ale tuturor comunelor, în vederea îmbunătă
țirii soluțiilor de sistematizare, creșterii gradului de 
utilizare a terenurilor, comasării unor funcțiuni speci
fice activităților agrozootehnice și reducerii petrimetreloi 
construibile îndeosebi la satele mici, fără posibilități dt 
dezvoltare și cu gospodării dispersate în teritoriu.

La elaborarea proiectelor și realizarea noilor ansam
bluri de locuințe, se va acorda o mai miaire atenție creș
terii calității soluțiilor de sistematizare, ridicarea nive
lului arhitectural și funcționalității noilor construcții, fo
losirii corespunzătoare a terenurilor și a lucrărilor edi
litare, repartizării mai bune a dotărilor și serviciilor, a- 
sigurării unei circulații fluente, care să permită acces< 
directe și scurte la locurile de muncă,1 reducerii consu
murilor de materiale și de energie, reducerii volumelo: 
de săpături, betoane și transporturi, alegerii judicioase < 
regimului de înălțime al clădirilor, corespunzător spe 
cificului și condițiilor de locuire din cadrul fiecărei lo 
calități, pentru îmbunătățirea confortului și reducere 
cheltuielilor de investiții.

...Preocuparea pentru buna gospodărire și înfrumusețare 
a localităților trebuie să înceapă cu folosirea fiecărei su
prafețe de teren existentă și antrenarea tuturor deținăto
rilor pentru a-1 cultiva și îngriji. Consiliile populare voi 
stabili sarcini fiecărei unități economice, administrativi 
și gospodăriilor populației pentru menținerea curățenie! 
ordinei și continua înfrumusețare a unor zone bine de 
terminate din cadrul localităților. Aplicarea prevederilo 
Legii nr. 10/1982 cu privire la obligațiile și răspunderii' 
consiliilor populare, unităților socialiste și ale cetățe 
nilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie ; 
localităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disci 
plinei publice, va sta la baza realizării ordinii și cură 
teniei în cadrul localităților, în unitățile publice și mij 
loacelor de transport în comun.

Sarcinile ce revin consiliilor populare pentru înfâp 
tuirea programelor speciale, adoptate de Conferinț 
Națională a partidului din decembrie 1982, cu pri 
vire la reducerea suplimentară a consumurilor d 
materii prime, materiale, combustibili și energie, pre 
cum și de intensificarea recuperării și valorificăr 
resurselor și materialelor refolosibile, pieselor și sub 
ansamblelor uzate și a resurselor energetice securi 

dare, in anul 1983
în strategia generală a partidului nostru pentru dezvol 

tarea în continuare a economiei naționale, o important 
deosebită se acordă promovării unei politici ferme d 
lărgire continuă a bazei proprii de materii prime șl ener 



getice, de gospodărire națională și economisire a ma
teriilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, de 
reintegrare în circuitul economic a tuturor categoriilor 
de resurse materiale refolosibile, în scopul diminuării 
eforturilor valutare ale țării și creșterii eficienței econo
mice în toate sectoarele de activitate.

Pornind de la hotărîrile Congresului al XII-lea al 
P.C.R., de la orientările și sarcinile stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste România, în primii doi ani 
ai actualului cincinal a fost inițiat și pus în aplicare 
un complex de măsuri care vizează creșterea producției 
în sectorul extractiv, în alte sectoare producătoare de ma
terii prime și cel energetic, intensificarea recuperării și 
utilizării tuturor materialelor refolosibile, în scopul eco
nomisirii și valorificării la un nivel superior a tuturor 
resurselor materiale și energetice. Pe baza atribuțiilor și 
sarcinilor ce le reveneau, consiliile populare județene, 
municipale, orășenești și comunale, împreună cu ministe
rele, celelalte organe centrale și locale și cu întreprin
derile din teritoriu s-au implicat mai adînc și respon
sabil în ampla acțiune pentru îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație, reducerea normelor de consum, intensifi
carea activității de recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile, eliminarea oricăror pierderi, a risipei.

Ca rezultat a măsurilor întreprinse s-a extins baza na
țională de materii prime și de purtători de energie, a 
sporit volumul materialelor recuperate, s-au dezvoltat ca
pacități de producție pentru valorificarea acestora, s-au 
stabilit și finalizat noi tehnologii de prelucrare, reali- 
zîndu-se totodată și reducerea accentuată a normelor și 
normativelor de consum. Au fost colectate cantități în
semnate de fier vechi, prin a căror prelucrare se înlo
cuiesc materii prime (minereu și cocs) din import, pre
cum și peste 125 mii tone/an de metale neferoase (cu
pru, plumb, zinc și aluminiu), această cantitate repre- 
zentînd între 30 și 45% din necesarul pentru producția 
destinată consumului intern. S-a intensificat și recupe
rarea altor materiale refolosibile — cauciuc, mase plas- 
t'ce, hîrtie și cartoane, textile, uleiuri minerale și altele. 
De asemenea, în unitățile economice republicane și locale 
s-a organizat și s-a extins activitatea de recondiționare 
și refolosire a pieselor și a subansamblelor recuperațe din 
dezmembrări, al căror volum a ajuns la peste 4*0%, fiaiță 
de totalul pieselor noi.

...Conferința Națională a partidului din decembrie 1982, 
a adoptat hotărîri menite să ridice pe un plan superior 
activitatea de economisire a resurselor. Elaborat din ini
țiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, programul de 
reducere suplimentară a consumurilor materiale și ener
getice, adoptat de Conferința Națională, are ca obiectiv 
central mobilizarea tuturor rezervelor existente în eco
nomie și gospodărirea cît mai judicioasă a resurselor, în 
vederea acoperirii în mai mare măsură a necesarului de 
materii prime, materiale, combustibili și energie din pro
ducție internă

Pentru realizarea sarcinilor ce rezultă din acest program, 
consiliile populare județene, municipale, orășenești și co
munale, sub îndrumarea comitetelor de partid, împreună 
cu ministerele, centralele, institutele de cercetare științi
fică, inginerie tehnologică și proiectare, învățămînt supe
rior, comisiile economice și consiliile oamenilor muncii 
din toate întreprinderile din teritoriu, vor acționa în ur
mătoarele direcții :

REDUCEREA SUPLIMENTARA A CONSUMULUI 
DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE

...Se va acționa cu hotărîre pentru diminuarea accen
tuată a normelor de consum, în principal la articole de 
cauciuc cu 48,3%, la vopsele pentru mobilă și mobilier 
din lemn cu 50%, ușurarea produselor din mase plastice 
(printre care reducerea grosimii la folii din polietilenă 
cu 30.4%) și a altor produse din ramura industriei chi
mice.

Reducerea greutății produselor, creșterea coeficienților 
de utilizare a materiilor prime și a materialelor de bază 
în industria lemnului, se vor realiza prin aplicarea noilor 
indicații și normative referitoare la dimensiuni, micșora
rea secțiunilor și greutății elementelor masive, prin in
troducerea de soluții constructive noi și realizarea de gar
nituri multifuncționale tipizate și modulate.

în industria materialelor de construcții reducerile de 
norme de consum în activitatea productivă vor asigura, 
în mod deosebit, folosirea in cantități sporite de zguri, 
cenuși de termocentrală și alți înlocuitori la producția 
de ciment, prefabricate din beton și materiale din zidărie.

ACCENTUAREA REDUCERII CONSUMURILOR 
ENERGETICE

Consiliile populare își vor intensifica preocupările în 
toate unitățile din teritoriu, în vederea reducerii mai ac
centuate a consumurilor energetice prin revederea nor
melor de consum de combustibil, carburanți, energie 
electrică și termică și economisirea resurselor energetice 
în toate domeniile de activitate, astfel încît să se res
pecte normele de consum pentru anul 1983, care aco
peră în proporție de 93,3% necesarul de combustibil con
vențional și de 90% cel de energie electrică, calculate la 
nivelul consumurilor din anul trecut.

Consumul total energetic de combustibil convențional se 
va reduce pe total cu 4,3% față de anul 1982, din care, 
La energia primară cu 6,3%, iar volumul resurselor ener
getice refolosibllă va crește cu 27,2%.

Consiliile populare județene, municipale și orășenești 
vor lua toate măsurile necesare pentru trecerea centra
lelor termice de pe combustibil lichid la funcționarea pe 
combustibil solid, colaborînd cu unitățile Ministerului 
Energiei Electrice, Ministerului Industriei Construcții hjr 
de Mașini, Ministerului Construcțiilor Industriale, Minis
terului Minelor la obținerea și montarea cazanelor pe căr
bune și a instalațiilor anexe, în așa fel încît întreaga 
acțiune să fie încheiată pînă la sfîrșitul trimestrului 
III. 1983. Totodată, pe baza aprobărilor Comitetului de Stat 
al Planificării, Ministerului Aprovizionării Tehnieo-Mate- 
riale și Constrolului Gospodăririi Fondurilor Fixe și Mi
nisterului Petrolului vor acționa pentru înlocuirea con
sumurilor tehnologice de combustibil lichid cu gaze na
turale, a celor de gaze lichefiate cu gaze naturale, bio- 
gaz sau alte soluții locale.

La energia electrică, consumul intern urmează a fi di
minuat cu 1,6% față de planul aprobat. Economiile pre
văzute la energia primară și energia electrică au la bază, 
în principal, diminuarea mai accentuată a normelor de 
consum pe produse în anul 1983 față de anul 1982.

...Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, 
împreună cu consiliile populare județene, municipale, 
orășenești și comunale, concomitent cu realizarea sarci
nilor care le revin unităților proprii, vor acționa perse
verent pentru urmărirea și asigurarea reducerii consu
murilor de energie în toate unitățile, indiferent de sub
ordonarea acestora, a celui pentru Iluminatul public, re
ducerea consumurilor de combustibil, carburanți și lubri- 
fianți în unitățile de transporturi, pentru realizarea sar
cinilor ce revin unităților din cadrul ministerelor ener
giei electrice, geologiei, agriculturii și industriei ali
mentare șl gospodăriilor populației din programul de va
lorificare a noilor surse de energie.

RECUPERAREA RESURSELOR ȘI MATERIILOR 
REFOLOSIBILE

...în anul 1983, consiliile populare au sarcina de a re
cupera mari cantități de materiale refolosibile. Pentru 
realizarea acestor cantități consiliile populare vor urmări 
ca în fiecare unitate, indiferent de subordonarea acesteia, 
să se ia măsuri pentru identificarea, sortarea, prelucrarea 
și valorificarea tuturor categoriilor de materiale refolo- 



sibile, pentru elaborarea de bilanțuri materiale, care să 
evidențieze în mod riguros cantitățile de materii prime 
utilizate și cele recuperabile. In acest cadru, consiliile 
populare județene, municipale, orășenești și comunale vor 
acționa pentru sporirea cantităților de fier vechi în pro
ducția de oțel, asigurînd pregătirea corespunzătoare a în
tregii cantități de fier vechi prin mărunțire, presare, ba- 
lotare, fri scopul reducerii volumului de transport și a 
consumului de combustibil și energie.

...O sarcină de importanță deosebită în activitatea con
siliilor populare o constituie creșterea recuperării și re- 
folosirii în industria mică a materialelor rezultate din 
procesele tehnologice și de consum, economisindu-se pe 
această cale materii prime, energie, combustibili și ma
noperă pentru prelucrare. Principalele resurse materiale, 
ce se vor folosi ca atare sau prin prelucrări simple, 
vor fi : capete și ștraifuri de profile, țevi și table de 
oțel, plumb și aluminiu, cărămizi refractare, produse din 
polietilenă, anvelope reșapate, material lemnos, hîrtii și 
cartoane și altele. Valorificarea acestor resurse impune din 
partea consiliilor populare măsuri deosebite în toate uni
tățile pentru organizarea sortării și selectării materialelor 
refolosibile.

RECUPERAREA ȘI RECONDIȚIONAREA PIESELOR 
ȘI SUBANSAMBLELOR

Consiliile populare, în colaborare cu ministerele și în
treprinderile, precum și direct, vor asigura organizarea 
de către toate unitățile valorificarea pieselor uzate, care 
să asigure importante economii de piese noi, de capaci
tăți de prelucrare, de consumuri materiale și energetice 
prin recuperarea, recondiționarea și reintroducerea în cir
cuitul economic a pieselor, subansamblelor și materialelor 
rezultate din procesele de reparații și din dezmembrarea 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor scoase din uz. Se va 
urmări ca mașinile, utilajele, instalațiile, mijloacele de 
transport care se casează să fie dezmembrate în vede
rea recuperării și reutilizării reperelor, pieselor, suban
samblelor și materialelor componente recondiționabile. ca: 
pompe, motoare din utilajele și instalațiile tehnologice de 
toate categoriile: țevi, cable, arzătoare, injeotoare, aipa- 
rate de măsură și control și alte componente de cazane 
și instalații de ardere ; reductoare, cutii de viteză, ra
diatoare de apă, demaroare, generatoare de curent, trans
misii, rulmenți, jenți, caroserii din tablă Ia autovehicule 
și tractoare etc.

Prin aplicarea acestor măsuri. începînd cu anul 1983 
piesele refolosibile recondiționate și materialele reutili- 
zate ca atare vor reprezenta cel puțin 30% din valoarea 
de inventar a mașinilor, utilajelor și instalațiilor scoase 
din uz care se dezmembrează.

RECUPERAREA BUNURILOR DE FOLOSINȚA 
ÎNDELUNGATĂ ȘI A PRODUSELOR DE UZ PERSONAL 

DE LA POPULAȚȚIE

Reprezintă în principal aparate de radio, televizoare, 
frigidere, mașini de spălat, aspiratoare de praf, autotu
risme, biciclete, mobilă, articole de îmbrăcăminte și în
călțăminte. Recondiționarea unor astfel de bunuri trebuie 
să asigure o calitate și o viabilitate corespunzătoare, 
apropiate de aceea a produselor noi similare. Bunurile 
care nu vor putea fi recondiționate pentru utilizare ca 
atare urmează sâ fie dezmembrate și valorificate sub 
formă de piese, subansamble și materiale. Pentru reali
zarea sarcinilor din acest domeniu, consiliile populare vor 
organiza și asigura extinderea rețelei actuale de achizi
ționare. recondiționare și valorificare în localitățile ur
bane și rurale din toate județele, în principal în uni
tățile Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, 
Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții 
și Desfacere a Mărfurilor și ale consiliilor populare.

RECUPERAREA ȘI REVALORIFICAREA MATERIALELOI 
REZULTATE DIN DEMOLĂRI

Odată cu aplicarea unor măsuri ferme de eliminare . 
risipei și gospodăririi necorespunzătoare a materialelor p 
șantierele de construcții, consiliile populare' vor asigur 
organizarea activității de recuperare și refolosire a ma 
terialelor și produselor rezultate din demolarea construe 
țiilor civile și industriale, aprobate a fi scoase din u: 
în anul 1983 vor fi valorificate pe această cale resurs 
materiale în valoare de peste 166 mii. lei, constînd t 
principal din cărămizi, cherestea, tîmplărie din lemn, con 
fecții șl construcții metalice, țevi din oțel și conduct 
metalice, șină de cale ferată, traverse din lemn și altei*

VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE 
REFOLOSIBILE

Consiliile populare, împreună cu conducerile unitățilo 
din teritoriu vor lua cele mai eficiente măsuri care s 
conducă la valorificarea superioară a resurselor energe 
tice refolosibile, asigurînd economii corespunzătoare d 
energie primară. La nivelul anului 1983, gradul de re 
cuperare va trebui să ajungă la 74,6%. Un accent deo 
sebit trebuie pus pe dotarea tuturor instalațiilor consu 
matoare de combustibil cu echipamente de recuperare 
căldurii.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR 
DE REALIZARE A PROGRAMELOR SPECIALE

In vederea realizării integrale a sarcinilor de reducer 
suplimentară a consumurilor de materii prime, material* 
combustibili și energie, precum și de intensificare a re 
cuperării și valorificării materialelor refolosibile, consiliil 
populare, împreună cu ministerele, centralele, întreprin 
derile, institutele de cercetare științifică și inginerie teh 
nologică vor elabora programe proprii care vor preciz 
sarcinile și răspunderile ce revin unităților economice 
sociale din teritoriu. în cadrul acestora se va analiza fie 
care produs, stabilindu-se măsuri pentru perfecționare 
tehnologiilor și modernizarea unor produse, care se 'rea 
lizează cu consumuri specifice ridicate sau cu coeficien 
de utilizare și grad de valorificare a materiilor prim 
reduse. Pentru fiecare produs vor fi stabilite, prin noi 
me, cote de consum de materiale refolosibile. Se vc 
lua, de asemenea, măsuri, pentru normarea masei net 
a produselor, ca mijloc de control al eficienței de cor 
cepție.

Se vor elabora și se va trece de îndată la realizare 
de programe pe localități și județe, care vor avea c 
obiectiv prioritar, identificarea și recuperarea întregul: 
potențial de resurse, stabilirea de soluții pentru valor 
ficarea în cît mai mare măsură a acestora pe plan loca 

...Consiliile populare, împreună cu Ministerul Aprov 
zionării Tehnico-Materiale și Controlului Qospodărir 
Fondurilor Fixe și întreprinderile acestuia din teritorii 
vor lua măsuri pentru îmbunătățirea concretă și radical 
a activității de recuperare, pentru organizarea de n 
centre și puncte de colectare a resurselor refolosibile c 
la populație, care să fie judicios amplasate în teritorii 
astfel încît să revină 8.000—10.000 locuitori pe un centr 

...Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare 
consiliile populare județene și al municipiului Bucureși 
împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și Minist* 
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Go 
podăririi Fondurilor Fixe, vor acționa pentru sprijinire 
unităților în stabilirea soluțiilor pentru încadrarea • 
consumurile planificate, economisirea și gospodărirea n 
surselor materiale și vor lua măsuri pentru cuprindere 
în plan a resurselor suplimentare rezultate din reducer* 
consumurilor.

)



Cu privire Ia perfecționarea activității și a stilului de 
lucru al consiliilor populare, dezvoltarea democrației 
socialiste pentru asigurarea participării deputaților, 
comisiilor permanente, a tuturor cetățenilor la dezba
terea și rezolvarea pe plan local a tr&ourilor de stat 
și obștești, ia aplicarea hotărîrilor de partid și a 

legilor statului

Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, 
reprezentativ forum de dezbatere a problemelor de bază 
ale activității organelor locale ale puterii și administra
ției de stat, instituționalizat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, și-a desfășurat lucrările în condi
țiile unei intense activități politice și sociale, a anga
jării ferme a întregului nostru popor, strîns unit în ju
rul partidului, al secretarului său general, de a acționa 
eu dăruire și spirit revoluționar pentru înfăptuirea neabă
tută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.

O importanță deosebită pentru orientarea întregii acti
vități a consiliilor populare în înfăptuirea sarcinilor com
plexe, de mare răspundere, ce le revin, au avut-o tezele 
și orientările de excepțională însemnătate teoretică și 
practică cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a Comitetului Central din 
iunie 1982 și în Raportul secretarului general al parti
dului la Conferința Națională privind rolul statului de
mocratic socialist, al statului democrației muncitorești, re
voluționare, echilibrul și concordanța armonioasă ce tre
buie să existe între organismele democratice și organele 
de stat, indicațiile prețioase ale conducătorului partidului 
și statului nostru date cu prilejul plenarelor C.C. al 
P.C.R., al consfătuirilor și vizitelor de lucru în județe, 
care au avut loc în perioada care a trecut de la cel 
de al Il-lea Congres al consiliilor populare.

Acționînd în acest cadru deosebit de favorabil și pe 
baza hotărîrilor Congresului al II-lea al consiliilor popu
lare, organele locale ale puterii și administrației de stat, 
sub conducerea organelor de partid, au asigurat o mai 
bună coordonare a întregii activități de dezvoltare econo
mică și socială a județelor, municipiilor, orașelor și co
munelor, potrivit principiilor noului mecanism economico- 
financiar, bazat pe autoconducere și autogestiune, au or
ganizat participarea activă a maselor de cetățeni la con
ducerea și rezolvarea treburilor de stat și obștești pe 
plan local.

înaltele exigențe impuse de necesitatea trecerii la o 
nouă calitate în toate domeniile vieții materiale și spi
rituale a societății românești, orientarea fermă a parti
dului și statului spre dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale, înfăptuirea neabătută a complexelor obiective 
și sarcini ce revin consiliilor populare în perioada urmă
toare impun perfecționarea activității acestora, a stilului 
și metodelor lor de muncă, mai buna cuprindere a vastei 
problematici economice, sociale și edilitar-gospodărești de 
care răspund, utilizarea cu eficiență sporită a pîrghiilor 
pe care le dețin în elaborarea și realizarea planurilor de 
dezvoltare economico-socială în profil teritorial.

înteaga forță politică și organizatorică de care dispun 
cele 2.989 consilii populare care reunesc 62.170 deputați, 
aleși din rîndul tuturor categoriilor sociale, trebuie să 
tie ferm orientată spre soluționarea problemelor privind 
punerea în valoare a tuturor resurselor locale, sporirea 
veniturilor ce se realizează pe teritoriul lor, îndeplinirea 
exemplară a planului și a bugetelor locale, sporirea efi
cienței întregii lor activități, asigurarea unor condiții tot 
mai bune de viață, de formare și ridicare a conștiinței 
cetățenilor.

Consiliile populare, în calitatea lor de organe locale 
ile puterii de stat, acționînd permanent sub conducerea 
directă a organelor de partid și cu sprijinul și îndru
marea Comitetului pentru Problemele Consiliiloi; Popu
lare, trebuie să-și exercite cu mai multă răspundere atri

buțiile și sarcinile ce le revin în elaborarea și înfăp
tuirea planurilor de dezvoltare economico-socială în pro
fil ' teritorial, să asigure efectiv, așa cum prevede legea, 
buna organizare, îndrumarea și controlul îndeplinirii sar
cinilor de plan în toate unitățile, indiferent de subordo
nare, mobilizînd în acest scop cele mai bune cadre, spe
cialiștii, deputății, comisiile permanente, care să sprijine 
organele de conducere colectivă ale unităților economice 
în înlăturarea greutăților ce apar, pentru soluționarea 
concretă a tuturor problemelor.

O condiție de bază a înfăptuirii acestui obiectiv major 
o reprezintă perfecționarea relațiilor dintre consiliile 
populare, întreprinderile și instituțiile de interes republi
can, care au un rol important în dezvoltarea economică 
și socială a localităților patriei. Pornind de la răspunde
rile mari ce revin consiliilor populare, este necesar să 
fie lichidată cu desăvîrșire situația în care se complac 
multe consilii populare, care se limitează să analizeze și 
să controleze numai activitatea unităților de interes lo
cal, considerînd că de bunul mers al întreprinderilor re
publicane răspund numai ministerele tutelare.

Unele consilii populare comunale, primarii acestora nu 
se interesează în suficientă măsură de buna organizare 
a muncii și producției din unitățile agricole socialiste, 
nu-și îndeplinesc răspunderile ce le revin pentru asigu
rarea conservării și gospodăririi judicioase a fondului 
funciar, a utilajelor și mașinilor agricole, pentru execu
tarea lucrărilor cu respectarea riguroasă a tehnologiilor 
stabilite, lăsînd aceste probleme numai pe seama con
siliilor unice agroindustriale și a unităților agricole.

Pornind de la sarcinile trasate de conducerea de partid 
și de stat, personal de către tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu, este imperios necesar să acționăm ast
fel încît toate consiliile populare să conlucreze mai bine 
cu centralele industriale, cu ministerele și celelalte or
gane centrale pentru amplasarea judicioasă a obiective
lor de investiții, stabilirea măsurilor de dare în folosință 
a acestora la termen și la parametrii proiectați, asigu
rarea, pregătirea și stabilitatea forței de muncă, crearea 
unor condiții corespunzătoare de muncă și de viață tu
turor oamenilor muncii. Totodată, trebuie să se înțeleagă 
clar, că organul local al puterii și administrației de stat 
are dreptul și obligația de a analiza și trage la răspun
dere conducerile unităților din teritoriul său care nu-și 
realizează planul, creează greutăți ce influențează negativ 
dezvoltarea economico-socială în profil teritorial a ju
dețului sau localității respective.

Este necesar ca pe ordinea de zi a sesiunilor consi
liilor populare să se regăsească, în mai mare măsură, 
analizarea temeinică, exigentă a modului de realizare a 
indicatorilor planului în profil teritorial, a măsurilor pri
vind creșterea producției .agricole vegetale și animale, de 
înfăptuire a programelor de autoconducere și autoapro
vizionare teritorială, a sarcinilor privind dezvoltarea in
dustriei mici, recuperarea și valorificarea materialelor re- 
folosibile. economisirea energiei și combustibililor, asigu
rarea îndeplinirii Legii nr. 10/1982 cu privire la obli
gațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților so
cialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire. între
ținere și curățenie a localităților urbane și rurale, păs
trarea ordinii și disciplinei publice, precum și alte pro
bleme de bază, care prin natura și importanța lor se 
impun cu prioritate în preocupările organelor locale ale 
puterii de stat.

Pe agenda de lucru a organelor locale de stat, a pri
măriilor, îndeosebi a celor comunale, un loc deosebit se 
cere să-l ocupe folosirea corespunzătoare a întregii forțe 
de muncă, antrenarea ei la efectuarea lucrărilor agricole 
și la creșterea animalelor. Consiliile populare, titulare ale 
planului în agricultură, să analizeze, de asemenea, mă
surile ce se impun pentru generalizarea experienței po
zitive și întărirea răspunderii în efectuarea la timp și 
în condiții de calitate superioară a lucrărilor agricole.

In strînsă concordanță cu cerințele perfecționării acti
vității consiliilor populare, este necesar să se acorde o 



mai mare atenție tinerii cu regularitate a sesiunilor, asi
gurării tuturor condițiilor necesare dezbaterii temeinice 
și eficiente a problemelor ce se analizează, adoptării mă
surilor optime. în vederea realizării sarcinilor și lichi
dării neajunsurilor. Trebuie să fie combătută cu hotă- 
rire concepția care mai există la unele organe locale că 
sesiunea consiliului popular este o ședință oarecare, Ce 
se poate amina sau ține în orice condiții. O asemenea 
practică nesocotește Constituția, precum și Legea de or
ganizare a consiliilor populare, potrivit căreia sesiunea se 
ține o dată la 3 luni și reprezintă forma de lucru în 
care consiliul popular exercită democratic puterea de stat 
pe plan local, modul principal prin care deputății își în
deplinesc mandatul dat de alegători.

...Comitetele și birourile executive ale consiliilor popu
lare vor acorda un sprijin mai sistematic comisiilor per
manente în planificarea judicioasă a acțiunilor, potrivit 
cerințelor concrete ale îmbunătățirii muncii organelor lo
cale, creînd condiții pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, pentru participarea președinților comisiilor perma
nente la analizele ce se fac în ședințele comitetelor și 
birourilor executive, în adunările cetățenilor, precum și 
în ședințele comitetelor de cetățeni, cu privire la pro
blemele din domeniul lor de activitate.

Pentru sporirea rolului comisiilor permanente în reali
zarea artribuțiilor consiliilor populare și întărirea răspun
derii lor în realizarea sarcinilor, este necesar să fie gene
ralizată, la toate consiliile populare, practica de a se 
prezenta periodic, în sesiuni, rapoarte sau corapoarte din 
partea comisiilor permanente. cu privire la constatările 
făcute și la propria lor activitate. Deputății să se im
plice mai mult, organic, în mobilizarea cetățenilor, la re
zolvarea multiplelor și complexelor probleme pe care lb 
ridică dezvoltarea economico-socială și edilitar-gospodă- 
rească a unităților administrativ-teritoriale. la valorifica
rea pe plan local a tuturor rezervelor și resurselor exis
tente.

...Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului. în repetate rînduri, este 
necesar să acordăm o atenție mult mai mare. întăririi 
legăturilor, consiliilor populare cu cetățenii din fiecare 
localitate, dialogul viu și permanent cu aceștia constituind 
pentru organele locale ale puterii de stat un izvor nese
cat de înțelepciune și Inițiativă creatoare.

...In acest spirit, organele locale ale puterii și adminis
trației de stat au datoria să asigure legalitatea în elabo
rarea hotărîrilor și a deciziilor pe care le adoptă, să 
întărească controlul asupra actelor emise de organele în 
subordine și să ia măsuri ferme fată de cei care neso
cotesc legile țării.

...Consiliile populare trebuie să acționeze cu mai multă 
răspundere și eficiență pentru buna organizare a activită
ții de cunoaștere. însușire și aplicare a hotărîrilor de par
tid și legilor țării, să intensifice acțiunile de educare ce
tățenească a tuturor oamenilor muncii, de cultivare și 
stimulare a respectului față de lege în rîndul tuturor ce
tățenilor. Gradul tot mai sporit de complexitate a activi
tății pe care o desfășoară consiliile populare, răspunderile 
mari pe care le au în conducerea întregii activități locale, 
cerințele dezvoltării și adîncirii continue a democrației 
socialiste, fac necesară și soluționarea problemelor dezvol
tării tuturor localităților, precum și la întărirea controlu
lui asupra organelor de stat, pentru întărirea ordinii si dis
ciplinei în toate domeniile.

...Un element esențial al stilului de muncă al consiliilor 
populare rezidă în conlucrarea In mai mare măsură, per
manentă cu organismele obștești instituționalizate în di
verse domenii de activitate, cum sînt comisiile locale de 
sistematizare, comisiile de întreceri, colectivele de sprijin 
ale autorității tutelare șl asistenței sociale, comitetele de 

gospodărire a pădurilor comunale — care au o largă ca
pacitate' de cuprindere a problemelor și pot aduce o con
tribuție eficientă la înfăptuirea sarcinilor ce le revin or
ganelor locale de stat în domeniile respective.

...O atenție deosebită se cere a fi acordată — îndeosebi 
acum la începutul noului mandat al consiliilor populare 
comunale, orășenești și municipale — instruirii temeinice 
a celor 57.542 deputați nou aleși, a comisiilor permanente 
ale consiliilor populare, organizării activității celor peste 
10.000 de delegați sătești și ă Comitetelor de cetățeni or
ganizate pe circumscripții electorale.

Participarea în mai mare măsură a delegațiilor sătesti, 
comitetelor de cetățeni, asociațiilor de locatari, la desfă- 
funarea muncii de educație cetățenească în rîndul popu
lației, mobilizarea acestora la acțiunile de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților, lș buna organiaare și des
fășurare a activității de aprovizionare și a serviciilor n 
blice, precum și la acțiunile de masă pentru cultivarea 
tuturor suprafețelor de teren, creșterea de animale și pă
sări in gospodăriile populației, economisirea energiei și 
combustibililor, recuperarea și valorificarea materialelor 
refolosibile — constituie obiective, esențiale, cu caracter 
permanent, pe agenda de lucru a consiliilor populare.

Mai multă fermitate este necesar să manifeste consi
liile populare pentru a imprima în munca întregului apa
rat spiritul de solicitudine în rezvoltarea problemelor oa
menilor muncii. Se' impune să luăm atitudine hotărîtă. să 
combatem cu fermitate manifestările de birocratism, ruti
nă. și formalism :din activitatea aparatului și a organelor 
locale ale puterii și administrației de stat, tărăgănarea re
zolvării problemelor cetățenilor, să luăm măsuri energeti
ce împotriva, acelor cadre care dovedesc lipsă de înțelege
re și operativitate în satisfacerea cerințelor justificate al» 
populației. ■ .

...In concordanță cu creșterea răspunderilor pe care le au 
în domeniul activității politico-educative și culturale, în 
asigurarea sănătății populației și asistenței sociale, consi
liile populare trebuie să exercite permanent îndrumarea si 
controlul asupra activității organelor locale de învățămînt 
și cultură, precum și a organelor sanitare, pentru întări
rea răspunderii, cadrelor, a spiritului de probitate profesi
onală, de ordine și disciplină în îndeplinirea sarcinilor. 
In spiritul orientărilor și sarcinilor stabilite de Conferința 
Națională a partidului, consiliile populare, au obligația ca. 
sub conducerea organelor de partid, să asigure mai buna 
coordonare a tuturor factorilor educaționali de pe terito
riul lor, să organizeze luarea tuturor măsurilor pentru ri
dicarea nivelului învățămîntului și al pregătirii profesio
nale, buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, a 
muncii politico-educative și culturale cu caracter mili
tant, revoluționar, în scopul formării și dezvoltării perma
nente a unei înalte conștiințe socialiste a tuturor cetățe
nilor — factor esențial în creșterea rolului maselor în con
ducerea vieții economico-sociale, în dezvoltarea și adînci- 
rea democrației noastre socialiste.

Cerințele ridicării calității și eficienței întregii activități 
a organelor locale ale puterii și administrației de stat im
pun sporirea preocupării lor pentru perfecționarea continuă 
a pregătirii cadrelor, creșterea competenței lor, ridicarea 
nivelului politico-ideologic al tuturor activiștilor care își 
desfășoară activitatea în sistemul consiliilor populare, cu
noașterea aprofundată de către aceștia a hotărîrilor de par
tid și de stat, a cuvîntărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii.

Acționînd în spiritul documentelor adoptate de Confe
rința Națională a partidului din 16—18 decembrie 1982, 
al indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, consi
liile populare vor milita neabătut pentru ca, sub condu
cerea organelor locale de partid, să-și aducă o contribu
ție sporită la realizarea planului național unic pe acest an 
și pe întregul cincinal, la realizarea hotărîrilor stabilite 
de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, 
privind dezvoltarea tot mai puternică a județelor și lo
calităților patriei.


