PRIMARIA GLODEANU SILISTEA
JUDETUL BUZAU
Nr. 5486 din 28.08.2017

RAPORT
privind starea materiala, sociala si de mediu
a comunei Glodeanu Silistea

Conform prevederilor art. 63 alin.(3) litera (a)

din Legea nr. 215/2001 a

administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior, primarul
are obligatia de a intocmi anual un raport de activitate, privind starea economica si
sociala a colectivitatii locale, la care au acces toti cei interesati, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 544/2001.
Raportul primarului pentru activitatea desfasurata in anul 2016 este intocmit in
baza obligatiei mentionate mai sus si este structurat pe segmente de competenta
decizionala, consacrate de Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, modificata si completata ulterior si derivand din aceste acte normative.
Principalele obiective ale primarului in anul 2016 au fost :
1. asigurarea functionarii eficiente si la standarde de calitate a autoritatii
executive pentru realizarea mandatului in beneficiul comunitatii locale ;
2. realizarea unui exercitiu financiar in conditii de legalitate, necesitate,
oportunitate si economicitate, in principal pe realizarea de venituri proprii si
accesarea programelor europene, pentru dezvoltarea economico-sociala a
comunei Glodeanu Silistea ;
3. realizarea unei bune administrari a domeniului public si privat al comunei ;
4. continuitatea actiunilor de reabilitare si refacere a infrastructurii comunei ;
5. implementatea planurilor operationale aferente strategiilor adoptate pentru
domeniile asistentei si protectiei sociale, serviciilor comunitare de utilitati
publice si protectia mediului;
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6. dezvoltatea parteneriatului cu societatea civila pe baza de proiecte,
programe, relatiei cu cetatenii si cu autoritatile locale.
LEGATURA CU CONSILIUL LOCAL
In anul 2016 am initiat un numar de 46 proiecte de hotarare, toate pe
principalele obiective pe care le-am propus, adoptandu-se de catre consiliul local 46
de hotarari.
Cu privire la cele 46 hotarari adoptate, facem precizarea ca in exercitarea
atributiilor de control asupra legalitatii actelor administrative, Institutia Prefectului
Buzau nu a solicitat revocarea vreunei hotarari a Consiliului local Glodeanu Silistea.
In aplicarea Legii privind transparenta decizionala nr. 52/2003 toate hotararile
consilului local au fost aduse la cunostinta publica, prin afisare la sediul primariei si
pe site-ul oficial al intitutiei.
Au fost emise un numar de 218 dispozitii ale primarului, cu privire la ducerea
la indeplinire a hotararilor consiliului local si pentru bunul mers al activitatii curente a
comunei.

ACTIVITATEA PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICA
SI SOCIALA A COMUNEI
In anul 2016 au fost facute numeroase investitii la nivel local, incercandu-se
astfel sa se sporeasca confortul privind serviciile publice precum si nivelul de trai al
cetatenilor comunei.
In anul 2016 a fost demarat proiectul ,,Canalizare apa uzata menajera in
satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou’’ a carei valoare totala de investitie
este de 21.594.292 lei, fiind semnat de curand contractul de finantare cu
M.D.R.A.P.F.E.
A fost construit un teren sintetic de sport multifunctional a carui valoare de
investitie a fost de 199.320 lei suportata din bugetul local.
La sistemul de alimentare cu apa in satele Corbu, Casota, Vacareasca, Cirligu
Mare si Cirligu Mic a fost achizitionat un grup electrogen a carui valoare totala este
de 81.155 lei.
De asemenea, a fost intocmit proiectul privind bransamentele de apa pentru
cetatenii care s-au racordat si se vor racorda la reteaua de apa. Principalele beneficii
2

ca urmare a acestei investitii sunt satisfacerea necesarului de apa al cetatenilor si
ridicarea standardelor de viata ale acestora. Cu sprijinul Consiliului Judetean Buzau
au fost asfaltati 2,1 km din DJ 102H de-a lungul satului Glodeanu Silistea.
Un alt obiectiv indeplinit reprezinta intocmirea documentatiei – Studiu de
fezabilitate - Panouri fotovoltatice cu o valoare de 50.000 lei.
A fost achitata rata la sistemul de supraveghere video in valoare de 35.396 lei.
Un alt obiectiv indeplinit in anul 2016 reprezinta achizitionarea unei statii de
calatori in satul Satu Nou cu o valoare de 8160 lei, necesara atat pentru cetateni, dar
mai ales pentru copii de varsta scolara.
Au fost amenajate curtile interioare ale celor doua scoli din satul Glodeanu
Silistea Silistea si satul Cotorca, unde au fost cheltuite urmatoarele sume : Scoala
Gimnaziala Glodeanu Silistea - 118.850 lei si Scoala Cotorca - 78.771 lei.
Fosta centrala termica a fost amenajata primind destinatia de atelier mecanic
si garaj pentru autospeciala PSI unde a fost investita suma de 39.151 lei..
Iluminatul public functioneaza in toate satele componente, in anul 2016 fiind
intretinut si modernizat permanent. Astfel, au fost achitionate un numar de 250 lampi
LED cu o valoare de 156.000lei fiind amplasate de-a lungul DJ 102 H in toate satele
componente.
Cu privire la protectia mediului s-a actionat in permanenta pentru strans
gunoaiele de pe santuri si canale cu utilaje proprii.
Referitor la bugetul local al comunei se pot aprecia urmatoarele :
Anul
2016

Incasari

Plati

Excedent/deficit

(lei)

(lei)

(lei)

5.001.207

4.053.700

947.507

In anul 2016 s-au colectat impozitele si taxele in procent de 80% de la
persoanele fizice si juridice.
Din pacate, mai sunt o serie de cetateni care nu si-au achitat impozitele si
taxele din anii 2010-2016, unii datorita imposibilitatii financiare, insa altii din reavointa. Cu acestia compartimentul de resort trebuie sa ia masurile stipulate de lege.
Deja s-a demarat procedura de instiintare, precum si de executare silita, urmandu-se
toate caile legale pana la incasarea debitelor restante.
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ACTIVITATEA DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI COMUNEI
Anual

s-a

efectuat

inventarierea

patrimoniului,

avandu-se

in

vedere

inventarierea tuturor bunurilor ce fac obiectul domeniului public si privat, incluse in
listele intocmite si aprobate in anul 1998, in conformitate cu prevederile Legii nr.
213/1998, cu referire la drumuri, fose septice, cladiri, puturi, rezervoare pentru
inmagazinarea apei, cimitire satesti si altele.
In anul 2016 au fost eliberate 33 autorizatii de construire, pentru construirea
de locuinte, bransamente la reteaua de gaze naturale, etc. Mai sunt si locuinte
edificate si extinderi la cele existente, fara autorizatie in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 republicata.
FURNIZAREA SERVICIILOR DE INTERES LOCAL
STAREA CIVILA SI ARHIVA
In anul 2016 au fost intocmite acte de stare civila astfel:
-

acte de nastere

= 4, din care 3 transcrieri si o adoptie nationala;

-

acte de casatorie = 8;

-

acte de deces

-

certificate de divort =

= 87

Au fost eliberate un numar de 209 certificate de stare civila, din care:
-

certificate de nastere

= 41 ;

-

certificate de casatorie

= 47 ;

-

certificate de deces

= 120;

-

certficate de divort

= 1 .

S-au eliberat 8 livrete de familie, toate cu ocazia incheierii casatoriilor.
S-a asigurat securitatea documentelor si a spatiului destinat special activitatii
de stare civila.
S-au inscris si comunicat in termen mentiunile pe actele de stare civila
exemplarele I si II, dupa caz.
Au fost actualizate listele electorale permanente si registrul electoral
electronic.
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Deasemeni, s-au eliberat 116 sesizari succesorale in vederea dezbaterii
mostenirilor dupa decedatii cu ultimul domiciliu in Comuna Glodeanu Silistea.
Activitatea in acest domeniu a fost verificata de specialistii Directiei Judetene
de Evidenta a Persoanelor Buzau si a fost apreciata ,,ca buna’’.
Arhiva institutiei a fost modernizata prin inaltarea rafturilor cu inca trei nivele,
astfel incat s-a creat mai mult spatiu de depozitare.
De asemenea, a fost realizata activitatea de arhivare, urmand ca in 2017 sa
aiba loc activitatea de selectionare si casare a documentelor al caror termene de
pastrare a expirat.
ASISTENTA SI PROTECTIA SOCIALA
Pentru protectia persoanelor adulte cu handicap s-a actionat

in vederea

acordarii si respectarii drepturilor de care beneficiaza persoanele cu handicap,
conform Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap.
In anul 2016 am avut un numar de 4 asistenti personali, la un numar de 4
persoane cu handicap grav. De asemenea, sunt 35 persoane cu handicap care
primesc indemnizatie de handicap, conform prevederilor legale.
Au fost acordate ajutoare de inmormantare si de urgenta la diversi cetateni in
conditiile legislatiei in vigoare.
In evidenta sunt inregistrate 26 de familii din care 8 persoane singure, ce
beneficiaza de ajutor social, in conditiile Legii nr. 416/2001.
La aceast data avem 9 copii institutionalizati in diferite centre de minori si in
plasament familial, cum sunt cei 5 ai familiei Badea Ionel si altii.
Total familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei sunt 58, cu peste
100 de copii.
S-au efectuat si se efectueaza si in viitor rapoarte de ancheta sociala, atat la
solicitarea institutiilor abilitate, cat si la solicitarea cetatenilor.
ACTIVITATE JURIDICA
In anul 2016 institutia noastra a fost parte in instanta in peste 9 de cauze,
acestea fiind deschise in baza legilor fondului funciar, actiuni in constatare, etc.
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CULTURA
In permanenta s-a avut in vedere reabilitarea si intretinerea caminelor
culturale. In fiecare an ne-am preocupat de curatenia acestora, in functie de sumele
avute la dispozitie si aprobate prin hotarari ale consiliului local.
A fost depusa o solicitare la Compania Nationala de Investitii pentru finantarea
construirii unui Camin cultural in satul Glodeanu Silistea, revenindu-se cu solicitarea
si in anul 2017.
De asemenea, s-a inceput lucrarea de efectuare a unui studiu de fezabilitate
la Caminul cultural din satul Vacareasca.
Biblioteca comunala functioneaza cu program normal zilnic, bibliotecara avand
si atributii de director de camin cultural de ½ norma. Aceasta a fost dotata cu 4
calculatoare prin programul Biblionet, venind astfel in intampinarea utilizatorilor si
cititorilor de carte, prin furnizarea de informatii accesand internetul,astfel ca se
constata o mai mare inscriere in baza de date a cititorilor si utilizatorilor.
AGRICULTURA
Anul 2016 a fost un an agricol bun, obtinandu-se productii pe hectar destul de
mari, conform potentialului terenului din zona noastra, astfel:
-

grau

= 4000 kg/ha;

-

porumb

= 6000 kg/ha;

-

floarea soarelui

= 2500 kg/ha.

-

triticale

= 5000 kg/ha;

-

orz

= 2500 kg/ha;

-

orzoaica

= 2500 kg/ha;

-

mazare

= 3000 kg/ha;

-

rapita

= 3500 kg/ha;

S-a acordat sprijin cetatenilor pentru obtinerea subventiilor acordate de stat
pentru culturi si animale, prin eliberarea de adeverinte care au la baza inregistrarile
din Registrul agricol, identificarea blocurilor fizice si a parcelelor in tarlale necesare
pentru o poztionare cat mai precisa la APIA, precum si pentru eliberarea atestatelor
de producator si a carnetelor de comercializare a produselor agricole.
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In general activitatea in acest domeniu se realizeaza prin utilizarea terenurilor
in arenda la diferite societati agricole, aproximativ 20% din suprafata agricola se
lucreaza in mod individual de catre detinatorii acestora.
Au mai fost situatii de neachitarea arendei specificate in contractele de
arenda. La solicitarea cetatenilor i-am sprijinit pentru intrarea in posesie a produselor
agricole cuvenite sau a sumelor de bani, in contravaloare.
In anul 2016 s-a inchiriat suprafata de 373 ha izlaz cetatenilor din comuna,
detinatori de animale. Productia fanului cosit obtinut este de 6000/ha.
In permanenta am fost preocupati de atragerea investitorilor pe raza comunei,
intrucat se ofera locuri de munca pentru cetatenii comunei, dar si colectarea de
impozite si taxe la bugetul local.
ALTE ATRIBUTII
Aparatul de specialitate al primarului structurat pe compartimente functionale,
in conditiile legii, incadrat cu functionari publici si personal contractual si-a desfasurat
activitatea in conditii normale de lucru.

PRIMAR,
Gabriel POPESCU
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