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Administraţie

l În 2010 Consiliul Local a 
adoptat 63 de hotărâri în 23 
de şedinţe de consiliu local

l În 2010 primarul comunei a 
emis 137 de dispoziţii
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Administraţie

l În aparatul propriu al primarului nu s-au făcut angajări.
l O persoană este în concediu de îngrijire a copilului.
l Aparatul primăriei avea următoarea structură la finele 

lui 2010:
2007 2008 2009 2010

Funcţii alese 2 2 2 2

Funcţionari publici 5 5 5 9

Personal contractual 19 23 23 16

TOTAL ANGAJAŢI 26 30 30 27
TOTAL NORME 25 1/2 28 1/2 28 1/2 26 1/2
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Administraţie

l 12 de documentaţii aflate în curs de finalizare 
(vânzare de teren la legea 112/1995)

l 8 de contracte la notar (teren L.112)
l 5 de documentaţii aflate în curs de finalizare 

(vânzare concesiuni)
l 3 contracte la notar (concesiuni)
l 1 contract la notar (vânzare terenuri la licitaţie)
l Reprezentare în instanţă - 4 cauze
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Buget - finanţe

l Execuţia bugetului local

milioane 
lei
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Buget - finanţe

l Gradul de realizare a bugetului local faţă de 
bugetul iniţial
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Buget - finanţe

l Execuţia bugetului serviciilor autofinanţate în afara 
bugetului local

mii 
lei
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Buget - finanţe

l Execuţia bugetului fondului de rulment
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Buget - finanţe

l Situaţia veniturilor 
Impozitul pe venit din transferuri 
imobiliare

15.451 lei

Cote defalcate din impozitul pe 
venit

527.459 lei

Sume din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetului local

990.166 lei

Impozite şi taxe pe proprietate 874.537 lei

Sume defalcate din TVA pentru 
cheltuieli curente ale comunei 
(învăţământ, asistenţă socială)

1.043.120 lei

Sume defalcate din TVA pentru 
drumuri

30.000 lei

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetului local

259.000 lei

Taxe pe utilizarea bunurilor 102.293 lei

Alte impozite şi taxe 157 lei

Alte impozite şi taxe 12.500 lei

Venituri din concesiuni 40.790 lei

Venituri din dobânzi 13.788 lei

Venituri din taxe, administrări, 
eliberări

4.443 lei

Amenzi, penalităţi, confiscări 14.519 lei

Diverse venituri 34.976 lei

Venituri din prestări servicii 120.064 lei

Venituri din vânzarea unor 
bunuri

355.654 lei

Subvenţii curente (trusou, 
căsătorii, încălzire, etc.)

107.389 lei

Donaţii şi sponsorizări 20.182 lei

FEADR 2.708.053 lei

T O T A L 7.274.541 lei
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Buget - finanţe

l Situaţia cheltuielilor
Autorităţi publice 1.362.854 lei

Ordine publică şi siguranţă 26.636 lei

Învăţământ 809.937 lei

Cultură, sport şi religie 294.520 lei

Asistenţă socială 562.277 lei

Servicii şi dezvoltare publică 2.038.297 lei

Protecţia mediului 1.632.105 lei

Agricultură 0 lei

Transporturi 213.134 lei

T O T A L 6.939.761 lei
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Buget - finanţe

l Evoluţia realizării veniturilor proprii

Tipul venitului 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Impozite şi taxe locale 31.845 55.217 126.460 214.141 290.688 732.007 989.488 1.189.320
Servicii (apă, pază, PSI, 
salubrizare, etc.) 31.368 58.878 71.248 60.757 103.037 165.833 120.254 250Alte venituri (eliberări avize şi 
autorizaţii, taxe copiere, 
vânzare caiete de sarcini, taxe 
licitaţii, amenzi, etc.) 1.869 34.018 45.162 302.647 159.247 82.545 53.748 40.000
Concesiuni, închirieri, dobânzi 3.587 7.378 9.837 67.496 43.419 128.451 54.578 90.464
Impozit pe venit şi Cote 
defalcate din impozitul pe venit 15.896 36.369 153.367 266.030 408.230 349.327 542.910 900.000
Vânzări de bunuri 0 0 150.897 1.680.214 1.855.428 319.139 355.654 23.320
TOTAL VENITURI 
PROPRII 84.565 191.860 556.971 2.591.285 2.860.049 1.777.301 2.116.631 2.243.354
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Buget - finanţe

l Evoluţia veniturilor proprii (lei)
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Buget - finanţe

l Evoluţia veniturilor proprii fără vânzări de terenuri (lei)
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Buget - finanţe

•Evoluţia încasărilor din impozite şi taxe locale (lei)
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Buget - finanţe

l Evoluţia veniturilor din prestările de servicii către 
populaţie (apă, PSI, salubrizare, pază, etc.) (lei)
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Buget - finanţe

l Alte venituri (eliberări avize şi autorizaţii, amenzi, taxă copiere, 
vânzări caiete de sarcini, taxe de licitaţie, etc.) (lei)
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Buget - finanţe

l Evoluţia încasărilor din concesiuni şi închirieri (lei)
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Buget - finanţe

l Evoluţia încasărilor din vânzări de bunuri (lei)
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Buget - finanţe

l Impozitul pe venit şi cote defalcate din impozitul pe venit (lei)
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Buget - finanţe

l Gradul de autonomie financiară – 110% 
l 0 proceduri de achiziţii publice finalizate cu 

contracte
l 3 acte adiţionale
l 113 contracte de achiziţii directe
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Buget - finanţe

Creşterea 
impozitelor şi 
taxelor locale
*) prognoză
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Dezvoltare locală edilitară

l Aplicarea strategiei de dezvoltare 
l Modernizarea sistemului de străzi şi drumuri 

comunale
l Finalizarea lucrărilor la sistemul de canalizare 

menajeră şi extinderea alimentării cu apă
l Realizarea şi pietruirea străzilor din zonele 

Solaris 1, 2 şi 4
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Dezvoltare locală edilitară

l Proiectul de împădurire
l Proiectul de producere a energiei din energie 

solară
l Finalizarea lucrărilor la PUG
l Amenajarea zonei Solaris 4 (începera 

procedurilor pentru electrificare)
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Social

l Starea civilă

l Populaţia

Căsătorii 17
Decese 26
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Dezvoltare urbanistică

l Certificate de urbanism: 64
l Autorizaţii de construire: 27
l Certificate de atestare a construcţiei: 12
l Avize de principiu: 15
l Procese verbale de sancţiune: 0
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Economie locală

l Dinamica firmelor în 
comună

l Creşterea numărului de 
firme atrage creşterea 
investiiţiilor, a veniturilor 
la buget, dar cel mai 
important a numărului 
de locuri de muncă
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Câţi bani vin de la firmele din comună?

*) prognoză

Mii lei
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Agricultura

l Zootehnia în declin în comuna noastră
l Criza economică a amplificat importanţa sectorului 

secundar şi terţiar în localitatea noastră în special în 
ceea ce priveşte industria şi serviciile, în detrimentul 
agriculturii

l Terenurile agricole nu mai aduc profit dacă nu sunt 
lucrate eficient după tehnici moderne

l Datorită crizei imobiliare preţul terenurilor agricole a 
scăzut de la o medie de 3.000 euro/ha la mai puţin 
de 2.000 de euro/ha în ultimul an.
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Agricultură

Situaţia efectivelor de animale din comuna noastră

Anul Bovine Ovine Caprine Porcine Cabaline Iepuri Păsări albine

2007 175 3106 34 648 23 78 5068 10
2008 140 3948 40 241 13 154 3870 6
2009 116 3781 33 199 9 87 4075 4
2010 124 3822 26 355 12 92 3990 22
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Învăţământ

l Deşi condiţiile de studiu oferite de Primărie s-au 
îmbunătăţit, nu au crescut în aceeaşi măsură şi 
rezultatele

l Noua lege a educaţiei va stabili noi relaţii între 
şcoală şi colectivitatea locală, în sensul dependenţei 
mai mari de aceasta din urmă

l Factori care influenţează activitatea din învăţământ:
– relaţiile părinte - elev şi părinte - profesor nu sunt la un nivel 

acceptabil de comunicare
– schimbarea de la an la an a profesorilor, ceea ce 

influenţează negativ procesul educaţional.
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Învăţământ

l Premiile de excelenţă
l Manifestările realizate de şcoală în 

colaborare cu Primăria
l Finalizarea lucrărilor începute la corpul 

gimnazial din buget local
l Programul “ProCultura”
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Asistenţă socială

l Protecţie socială activă
l H.C.L. ajutor de urgenţă
l H.C.L. nr. 40/2008 privind unele măsuri de 

sprijin pentru persoanele aflate în dificultate 
l Numărul celor asistaţi social a scăzut de la 

54 în 2004 la 22 în 2008, însă în 2009 
numărul a crescut la 28 datorită crizei. Acum 
avem în plată 17 de dosare
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Asistenţă socială
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Situaţia financiară a locuitorilor
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Cultură şi activităţi recreative

l Programul “ProCultura”
l “Cupa Învierii la minifotbal”
l “Micul ecologist”
l “La Crap” – concurs de pescuit
l Ruga comunei
l Carnavalul Dovlecilor
l Serbarea Aprinderii Bradului de Crăciun
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Proiecte

l Canalizare menajeră şi pluvială
l Realizarea şi pietruirea străzilor în Solaris 1, 2 şi 4
l Finalizarea renovării şi dotării corpului gimnazial al şcolii
l Extinderea iluminatului public în zonele Solaris 1 şi 2
l Modernizarea străzilor Poştei şi Hodoniului
l Înfrumuseţarea comunei
l Împădurirea
l Finalizarea PUG-ului
l Stadion
l “Universul apei”
l “Comuna verde”
l Repararea parcului de copii
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l Vă mulţumesc pentru atenţie!


