RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015

Cuvânt înainte
Conform prevederilor art. 63, alin. 3 lit. A din Legea Administraţiei Publice
Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, raportul pe care îl
prezentăm face o radiografie în ceea ce priveşte activitatea administraţiei publice
locale, incluzând componentele de specialitate care alcătuiesc aparatul de lucru al
Primarului cât şi serviciile publice locale.
În toate compartimentele am căutat să luăm măsuri de eficientizare a activităţii.
Prezentarea activităţii noastre are la bază dorinţa organelor locale de informare şi
conştientizare a rolului pe care îl are în comunitate parteneriatul dintre societatea
civilă, mediul de afaceri şi administraţia locală.
Vreau să facem cunoscută preocuparea autorităţii locale în domeniile social şi
economic.
Perioada prezentată este anul 2015.
Bugetul anului trecut a fost de 128 457 439 lei. La sfârşitul anului s-a reuşit ca
plăţile să fie făcte în proporţie de 84 la sută.
De asemenea, s-a reuşit ca procentul de încasare a veniturilor proprii să fie în
procent de 90 la sută. S-a încasat 12 667 mii lei de la persoanele fizice şi 11 876 mii
lei de la cele juridice.
Debitele restante s-au încasat prin executări silite atât la persoanele fizice cât
şi la cele juridice.
În anul trecut ne-am concentrat pe finalizarea unor investiţii începute în anii
anteriori cât şi realizarea unor utilităţi necesare comunităţii.
Astfel, s-au realizat utilităţile (apă,canalizare menajeră şi pluvială) la blocurile
ANL - T3, T4, T5, s-a terminat Sala de Gimnastică de la Liceul Pedagogic, sunt în
lucru introducerea utilităţilor în Cartierul de Tineri, extinderea şi reabilitarea
sistemului de canalizare menajeră şi pluvială în Cartierul Gării Noi, stradăzile
Dimitrie Cantemir, Viilor. S-au terminat lucrările la canalizarea menajeră în Cartierul
Bora, se lucrează la reabilitarea Pieţei Revoluţiei, urmează să se înceapă şi lucrările la
reţelele de utilităţi în cartierul Pepinieră.
S-a urmărit şi în anul 2015 realizarea strategiilor stabilite în cadrul Planului
Integrat de Dezvoltare Urbană - Axa prioritară I şi anume Centrul Naţional de
Informare şi Promovare Turistică, care a fost finalizat. La fel şi Sala de Gimnastică de
la Liceul Pedagogic.
Sunt în derulare programele privind Universitatea Europeană de vară România Bulgaria şi Social Media a Challenge a Chance în parteneriat cu autorităţile turce din
Sivas.
Preocupări au existat şi pentru administrarea patrimoniului municipiului aflat în
domeniul privat cât şi public, astfel s-au întocmit documentele necesare pentru
trecerea bunurilor din domeniul public în cel privat, casarea celor cu durata de

funcţionare expirată, s-au întocmit cărţi funciare, s-a actualizat inventarierea
patrimoniului, preocupări existând şi pentru administrarea fondului locativ al
municipiului.
S-au luat măsuri pentru protecţia mediului urmărindu-se măsurile stabilite de
Agenţia de Mediu şi Garda de Mediu în urma constatărilor făcute în teren
S-a monitorizat transportul local şi cel în regim de taxi precum şi activitatea de
salubrizare stradală, colectarea deşeurilor menajere de la populaţie, agenţi economici
şi instituţii publice.
În cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială s-a urmărit realizarea
ansamblului complex de măsuri şi acţiuni necesare pentru a rpspunde nevoilor sociale
individuale, familiale sau de grup pentru prevenirea şi depăşirea unor situaţii de
dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în vederea prevenirii marginalizării şi
excluziunii sociale.
Prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public s-au efectuat reparaţii
asfaltice, refacere de trotuare şi pavaje la străzi, au fost amenajate parcări rezduale,
s-au modernizat şi s-au extras reţelele de iluminat public.
Preocupări au existat în anul 2015 şi pe linie culturală şi sportivă realizându-se
acţiunile tradiţionale care se organizează an de an.
Administraţia Publică Locală, are atribuţii şi în ceea ce priveşte evidenţa
persoanelor, activităţi pe care le exercită prin direcţia specializată şi care a efectuat
operaţiuni de stare civilă, eliberări de cărţi de identitate sau cărţi de alegător.
În ceea ce priveşte Poliţia Locală, rezultatele obţinute în 2015 sunt mult mai
bune decât în anii precedenţi. S-au diversificat acţiunile de prevenire şi combatere a
infracţiunilor. S-a încercat acoperirea întregii arii de activitate din municipiu.
Materialul prezentat este o deschidere reală a instituţiei către transparenţă.
Principala preocupare a autorităţii publice locale a fost şi în anul 2015
acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor în limitele legislaţiei, măsuri care să
atragă investitori pentru dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Slobozia.
S-a urmărit ca acţiunile pe care le-am întreprins să aibă drept scop principal
eficientizarea şi creşterea calităţii serviciilor pe care le vom asigura cetăţenlior
municipiului nostru.
Banul public va fi folosit cu cea mai mare eficienţă în interesul comunităţii şi va
exista o transparenţă totală în ceea ce priveşte cheltuielile.
Vă prezentăm în continuare principalele acţiuni întreprinse în cadrul atribuţiilor
pe care le au compartimentele de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului şi serviciilor publice.
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DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
ANUL 2015
În anul 2015 Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei
municipiului Slobozia şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 25 angajaţi, din care
2 personal de conducere şi 23 personal de execuţie, în cele trei servicii, respectiv
Serviciul Evidenta, Stabilire, Urmarire, Incasare Impozite si Taxe Locale Control şi
Inspectie Fiscala, Compartimentul Executare Silită Persoane Fizice si Juridice,
Compartimentul Stabilire Incasare Impozite si Taxe Locale Amenzi si Alte Venituri
din Chirii si Concesiuni, activitatea acestora fiind una bună în condiţiile anului 2015,
rezultatele muncii desfăşurate au fost pe măsura efortului depus, încasările din anul
2015 fiind mai mari la unele surse de venituri decât cele din anul 2014, ceea ce a
dus în final şi la o crestere a gradului de colectare a acestora.
Direcţia Impozite si Taxe Locale desfasoara activitati conforme cu cerinţele
contribuabililor, referitoare la stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea
impozitelor şi taxelor locale, soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale, consilierea fiscală, în conformitate cu prevederile codului
fiscal, ale codului de procedură fiscală şi a celorlalte acte normative în materie,
adoptate de către autorităţile centrale sau locale.

1. Principalele venituri ale anului 2015 si proportia realizarii
acestora:

Bugetul total al

municipiului Slobozia pentru anul 2015 a fost de

128.457,44 mii lei, din care 63.346,39 mii lei venituri proprii. Cele mai importante
surse de venituri proprii la bugetul local sunt încasările din impozite şi taxe, veniturile
din proprietate, prestări servicii, veniturile din taxe administrative şi eliberări permise,
veniturile din valorificarea de bunuri.
Veniturile proprii, in care se concretizeaza activitatea noastra, sunt prevazute
in buget in suma totala de 63.346,39 mii lei si realizate in suma de 56.100,68 mii lei,
aceasta reprezentand un procent de incasare de 90%.
În total, de la persoanele fizice municipalitatea a încasat în anul 2015 peste
12.667 mii lei, iar de la persoanele juridice peste 11.876 mii lei.
Impozitele locale în anul 2015 au rămas la nivelul celor din anul precedent.

În bugetul anului 2015 au fost prevĂzute venituri provenind din impozite şi
taxe pe proprietate în sumă totală de 17.100 mii lei, care cuprind: *impozitul pe
clădiri persoane fizice şi juridice, în sumă totală de 11.500 mii lei suma încasată
conform contului de executţie la 31.12.2015 fiind de 9877,78 mii lei acesta
realizându-se în proporţie de 86%;
*impozitul pe teren persoane fizice si juridice, care a fost previzionat in buget in
suma totala de 5000 mii lei, suma incasata conform contului de executie fiind de
3811,8 mii lei reprezentand un procent de incasare de 76% si,
* taxa judiciară de timbru previzionată în buget în sumă totală de 600 mii lei, suma
încasată 386 mii lei, reprezentând un procent de încasare de 64%.
Veniturile colectate la bugetul local de la persoane fizice şi juridice sunt
evidenţiate şi în taxele pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, care
cuprind impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice şi juridice, care a fost
previzionat în buget în sumă total de 4300 mii lei, suma încasată conform contului de
execuţie fiind de 3636,47 mii lei reprezentând un procent de încasare de 85%.
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2. Rezultatele activităţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale

În perioada 01.01.2015-31.12.2015, inspectorii din cadrul Compartimentului stabilire,
constatare, impunere impozite, taxe şi alte venituri – persoane fizice au emis şi
soluţionat un număr de 14.873 documente dintre care:
- Certificate de atestare fiscală 4163;
- Înregistrari clădire, teren, mijl. de transport 2720 ;
- Scăderi din evidenţa fiscală a contribuabililor care au încheiat contracte de
salubritate cu operatorul - 3273 ;
- Radieri mijloace de transport - 957;
- Cereri recalculare impozit clădire şi teren - 1314 - Cereri de compensare şi
restituirea sumelor achitate în plus 305;
- Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal 640;
- Diverse comunicări catre instituţii publice (Poliţie, Judecătorie, executori bancari,
executori judecătoreşti, Direcţia Finanţelor Publice) 1345;
- Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi
stabilirii reale a situaţiei fiscale 156;
- În perioada 01.01.2015-31.12.2015 în cadrul compartimentului s-au înregistrat
14.873 operări (completări, modificări, înregistrări, încetări de matricole teren, clădire
şi mijloace de transport).
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 activitatea Compartimentului Executare
Silită - Persoane Fizice a constat în emiterea deciziilor de impunere 16.887,
transmiterea de somaţii, preluarea în debit a proceselor verbale de constatare a
contravenţiilor, prelucrarea şi verificare documentelor în vederea aplicării măsurilor
de executare, înfiinţarea de popririi, emiterea documentelor de sistarea a popririlor,
întocmirea dosarelor de insolvabilitate, întocmirea proceselor verbale de scădere,
activităţi de arhivare, alte activităţi specifice. Toate aceste activităţi au dus la
prelucrarea unui numar de 44.462 documente.
- Emiterea şi transmiterea de somaţii
Pentru debitele restante reprezentând impozit pe clădiri, pe teren şi auto existente la
cele două scadenţe, începând cu data de 30.01.2015 s-au emis un număr de 4354
somaţii si titluri executorii. Acestea s-au transmis în teren prin inspectori fiscali şi prin
curieri cu scrisoare recomandată, procedura de comunicare fiind finalizată si prin
publicitate (afişarea pe Internet).Valoarea inscrisa in aceste titluri executorii este de
8.478.132 lei.
Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită, la bugetul local, s-a
încasat suma de 4.354.245 lei, sumă ce cuprinde debite restante.
- Prelucrarea şi verificarea documentelor

În vederea stabilirii patrimoniului debitorilor s-au efectuat o serie de verificări
constând în comunicarea de adrese in vederea obtinerii informatiilor necesare de la
diversele institutii cum ar fi, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei,
Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanei, dar si a conturilor bancare, a
bazei de date de la Casa Judeţeană de Pensii, a documentelor înscrise la Cartea
funciară, etc. De asemenea s-a purtat corespondenţă cu organele fiscale pe a cărora
raza de competenţă s-a născut debitorul şi cu alte compartimente/servicii publice, în
scopul identificării eventualilor moştenitori.
- Înfiinţarea şi sistarea popririlor
Ca urmare a investigaţiilor efectuate s-a constatat că debitorii au venituri supuse
urmăririi şi executării silite, drept pentru care s-a procedat la înfiinţarea unui număr de
1918 popriri. Mai mult, întrucât o parte din debitele poprite au fost încasate din mai
multe surse s-a procedat la emiterea unui număr de 201 sistări.
- Dosarele de insolvabilitate
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 s-au efectuat verificări în vederea declarării
stării de insolvabilitate. În urma verificărilor au rezultat 103 procese verbale de
insolvabilitate şi dosare transmise spre radiere din evidenţele fiscale.
Compartimentului de stabilire, urmarire, constatare si executare silita persoane
juridice.
Compartimentului de stabilire, urmarire, constatare si executare silita
persoane juridice a emis şi soluţionat un număr de 3.948 documente dintre care:
- Certificate de atestare fiscală 2161;
- Inregistrari clădire, teren, mijloace de transport 773;
- Radieri mijloace de transport 108;
- Cereri recalculare impozit clădire şi teren, modificari baza de date (rapoarte inspectii
fiscale) 201;
- Cereri de compensare şi restituirea sumelor achitate in plus 72;
- Diverse comunicări catre instituţii publice (Poliţie, Judecătorie, executori bancari,
executori judecătoreşti, Direcţia Finanţelor Publice) 362;
- Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi
stabilirii reale a situaţiei fiscale 45;
- au fost înaintate adrese agenţilor economici, în vederea clarificării situaţiei
patrimoniale, în cazul constatării unor neconcordanţe şi în cazul în care s-a constatat
lipsa documentelor justificative (acte de dobândire, balanţe de verificare, extrase CF,
certificate de înregistrare) 51;
- au fost verificate 123 de declaraţii privind taxele hoteliere, taxele de afişaj, reclamă
şi publicitate, taxele de firmă calculate de agenţii economici şi au fost operate în
programul de administrare a impozitelor şi taxelor locale;
Ca urmare a colaborării cu Tribunalul Ialomita şi Oficiul Registrul Comerţului,
Compartimentul Executare Silita Persoane Juridice a întocmit 52 dosare de
insolventa la Legea nr. 85/2014 şi a radiat societatile din evidenţele fiscale deoarece
prin Sentinţă Civilă s-a dispus inchiderea procedurii insolventei şi radierea debitorilor
din Registrul Comerţului în temeiul Legii nr. 85/2014.

Tot ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost actualizate şi
clarificate situaţii patrimoniale ale societăţilor comerciale de pe raza Municipiului.
În perioada 01.01.2015-31.12.2015 în cadrul compartimentului s-au înregistrat
3.896 operări (completări, modificări, înregistrări, încetări de matricole teren, clădire
şi mijloace de transport).
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 activitatea Compartimentului Executare
Silită - Persoane Juridice a constat în emiterea deciziilor de impunere 1605,
transmiterea de somaţii, preluarea în debit a proceselor verbale de constatare a
contravenţiilor, prelucrarea şi verificare documentelor în vederea aplicării măsurilor
de executare, înfiinţarea de popririi, emiterea documentelor de sistarea a popririlor,
întocmirea dosarelor de insolvabilitate, întocmirea proceselor verbale de scădere,
activităţi de arhivare, alte activităţi specifice. Toate aceste activităţi au dus la
prelucrarea unui numar de 2230 documente.
Compartiment amenzi
În perioada anterior menţionată s-au primit spre executare silită un număr de
9.819 procese verbale de constatare a contravenţiilor dintre care 825 au fost returnate
întrucât nu îndeplineau condiţiile legale pentru executare, 2643 au fost verificate şi
restituite întrucât s-au achitat în 48 de ore iar 6.351, cu o valoare totala de 2.292.800
lei, au fost preluate în debit. Procesele verbale de constatare a contravenţiei preluate
în debit în vederea executării au fost somate, somaţiile fiind comunicate către debitori.
Compartimentul încasare impozite sş taxe:
- numar total chitante emise in anul 2015 – 94.089
92.239 plati la ghiseu;
1.678 plati cu cardul;
163 plati online:
9 plati prin ghiseul.ro

Compartimentul “Control şi inspecţie fiscală”
Prezentarea inspecţiilor fiscale realizate în anul 2015. Sinteza rezultatelor din
inspectiile fiscale efectuate in anul 2015.
În anul 2015, s-au efectuat inspecţii fiscale pentru un numar de 32 persoane
juridice.
În urma activităţii inspecţiilor fiscale realizate în anul 2015 au rezultat
diferenţe stabilite in plus la control în sumă totală de 209.830 lei.
Aprecierea contribuţiei inspecţiei fiscale se concretizează prin următoarele
aspecte:
- atragerea unor sume în plus la bugetul local;

întărirea disciplinei fiscale cu privire la declararea de către contribuabili a
bazelor de impozitare;
- îmbunătăţirea gradului de încasare a sumelor datorate bugetului local;
- efectuarea unor revizii a bazelor de date pe baza inspecţiilor faptice
realizate la sediile contribuabililor;
In urma inspectiilor fiscale efectuate s-au corectat bazele impozabile ale
contribuabililor persoane juridice conform evidentelor contabile ale acestora, precum
si a situatiilor faptice gasite pe teren de inspectorii aflati in control.
Se precizează că in anul 2015 nu au fost cazuri de evaziune fiscală care să
conducă la cercetarea penală a contribuabililor.
-

Evoluţia incasării principalelor venituri în perioada 2011-2015
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DIRECŢIA ECONOMICĂ

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate, Direcţia Economică este compartimentul de specialitate prin intermediul
căruia autoritatea publică asigură managementul financiar-contabil pentru întreaga
activitate economică a Municipiului Slobozia.
În cadrul Direcţiei Economice îşi desfaşoară activitatea următoarele
servicii şi compartimente:
-Serviciul buget – patrimoniu;
-Compartimentul protocol şi activităţi gospodăreşti;
-Compartiment transporturi auto;
-Compartiment administrare ANL.
În anul 2015 activităţile desfăşurate de către Direcţia Economică s-au axat
pe:
1.Pregătirea şi întocmirea proiectului bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Slobozia, a rectificarilor de buget, incluzând bugetele
direcţiilor şi serviciilor publice subordinate sau aflate sub autoritatea
municipiului Slobozia.
 pregătirea şi intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului – 1 hotarâre a Consiliului Local;
 repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute şi
aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului – 1 dispoziţie a
primarului;
 rectificări şi modificări ale bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului – 10 hotărâri ale Consiliului Local;
 întocmirea proiectului de buget al municipiului Slobozia pe
următorii 3 ani;
 efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol
bugetar, inclusiv între programele aprobate în cadrul unui capitol pentru bugetul
propriu şi bugetele direcţiilor şi serviciilor publice subordinate – 4 dispoziţii ale
primarului.
2.Urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
 urmărirea, centralizarea şi analizarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului – permanent;
 întocmirea contului de execuţie al bugetelor – trimestrial;
 pregătirea spre aprobare a conturilor trimestriale de execuţie a
bugetelor, precum si situaţiia financiară anuală – 4 proiecte de hotărâri;
 colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului
de lucru al primarului cât şi cu direcţiile şi serviciile publice, în vederea elaborării şi
executării bugetul municipiului – permanent;
 Raportare lunara conform Ordinelor Ministerului de Finante, pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea
situatiilor financiare trimestriale, precum si a unor raportari lunare;
 Evidenta sintetica si analitica a patrimoniului apartinand domeniului
public si privat al Municipiului Slobozia;
 Efectuarea inventarierii anuale.

3.Activităţi privind asigurarea finanţării aparatului propriu şi a
direcţiilor şi serviciilor subordonate municipiului Slobozia
 întocmirea deschiderilor de credite bugetare pe capitole şi activităţi
pe baza notelor justificative potrivit prevederilor stabilite prin bugetul de venituri şi
cheltuieli, luând în considerare solicitările fundamentate ale subunutăţilor, precum şi
ale compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului –
trimestrial şi ori de câte ori a fost necesar;
 ordonanţarea şi virarea sumelor către furnizori de materiale, servicii
sau prin ordin de plată – lunar.
4.Activităţi legate de împrumutul intern contractat
 întocmirea şi raportarea către Ministerul Finanţelor Publice situaţia
privind finanţarea rambursabila contractattă direct, fără garanţia statului – lunar;
 actualizarea, pe întreaga durată a seviciului datoriei publice locale, a
datelor cu privire la finanţări rambursabile şi asigurarea publicării acestor date pe
pagina de internet a Municipiului Slobozia – trimestrial;
 ordonanţarea şi virarea sumelor ce reprezintă răscumpărare
obligaţiuni şi dobânda creditului – trimestrial.
6. Monitorizarea cheltuielilor de personal

centralizarea şi depunerea la DGFP a judeţului Ialomiţa a
situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu si
unităţile subordonate, indiferent de modul de finanţare – lunar;
 depunerea acestei situaţii defalcate pe categorii de personal
(funcţionar public, personal contactual, alte categorii) – trimestrial.
7. Alte activităţi
 stabilire redevenţă bunuri din patrimoniul public concesionate;
 stabilire preţ vânzare locuinţe din fondul locativ de stat şi terenuri
din domeniul privat;
 întocmire documentație si încheiere contracte de vânzare-cumpăre
locuințe ANL;
 întocmirea documentaţiilor şi depunere proiecte de finantare.
Sinteza cheltuielilor pe anul 2015
Încheierea execuţiei bugetare aferente anului 2015 s-a efectuat în
conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare la data de 31.12.2015.
Cheltuielile anului 2015 au fost în prevăzute în sumă de 128.457.439 lei şi
s-au efectuat plăţi în sumă de 108.186.367 lei, în procent de 84%, din care secţiunea
de funcţionare în sumă de 86.369.890 lei şi secţiunea de dezvoltare în sumă de
21.580.723 lei, astfel:

 Autorităţi executive –cap.51.02 cu o prevedere bugetara de
7.686.350 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 7.143.512 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 4.499.580 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
2.097.395 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 547.537 lei;
 Alte servicii publice generale – cap.54.02 cu o prevedere bugetara
de 1.071.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 847.297 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 452.044 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 379.257 lei
şi cheltuieli de capital în sumă de 15.996 lei, din care:
o Evidenţa persoanei - cu o prevedere bugetara de 871.000 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 847.297 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 452.044 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă
de 379.257 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 15.996 lei;
o Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 200.000 lei,
nu a efectusti plati deoarece prevederea bugetara era pentru situatii de
urgenta fiind un fond de rezerva la dispozitia autoritatii executive;
 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – cap.55.02 cu
o prevedere bugetara de 910.000 lei, au fost effectuate plati in suma de
893.731 lei, din care cheltuiali pentru bunuri si servicii in suma de 23.731 lei
si cheltuieli privind dobanzile in suma de 870.000 lei;
 Ordine publica si siguranta nationala – cap. 61.02 cu o prevedere
bugetara de 2.795.300 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 2.467.128 lei, din care
cheltuieli de personal în sumă de 1.690.570 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă
de 579.719 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 197.924 lei, din care:

o Poliţia Locală - cu o prevedere bugetara de 2.695.300 lei, au
fost efectuate plăţi în sumă de 2.403.271 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 1.690.570 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă
de 514.778 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 197.924 lei;
o Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă - cu o prevedere
bugetara de 100.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 64.941 lei, din
care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 64.941 lei;
 Învăţământ – cap.65.02 cu o prevedere bugetara de 47.044.902 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 43.402.208 lei, din care cheltuieli de personal în
sumă de 34.854.345 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 5.748.342 lei, burse
în sumă de 41.678 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 2.757.843 lei;
 Sănătate – cap.66.02 cu o prevedere bugetara de 1.192.010 lei, au
fost efectuate plăţi în sumă de 1.192.513 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de
949.853 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 55.079 lei și transferuri în sumă
de 187.581 lei, din care:
o Serviciul Public de Asistenţă Socială - cu o prevedere bugetara
de 1.034.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.004.701 lei, din care
cheltuieli de personal în sumă de 949.853 lei, cheltuieli cu bunuri şi
servicii în sumă de 54.848 lei;
o Municicpiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 705.000 lei,
au fost efectuate plati în sumă de 187.812 lei, din care cheltuieli cu bunuri
și servicii în sumă de 231 lei și transferuri în sumă de 187.581 lei, pentru
achiziția de către Spitalul Județean de Urgență a unui apart de imagistică
digitală;

 Cultura, recreere si religie – cap.67.02 cu o prevedere bugetara de
12.294.915 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 10.220.294 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 2.171.207 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
3.585.904 lei, transferuri în sumă de 3.735.000 lei, alte cheltuieli în sumă de 514.000
lei şi cheltuieli de capital în sumă de 214.183 lei, din care:
o Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 5.039.000 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 4.251.863 lei, din care bunuri și servicii
în sumă de 2.863 lei (centrul de informare turistică), transferuri în sumă de
3.735.000 lei (Clubul Sportiv Municipal și lacașe de cult)și alte cheltueieli
în sumă de 514.000 lei (AFC Unirea Slobozia);
o Direcţia Municipală de Cultură, Tineret, Sport şi
Învăţământ - cu o prevedere bugetara de 1.299.500 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 832.568 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de
213.294 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 541.331 lei şi
cheltuieli de capital în sumă de 77.943 lei;
o Direcţia de Administrare a Domeniului Public - cu o

prevedere bugetara de 5.956.415 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
5.1385.726 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.957.913 lei,
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 3.044.573 lei şi cheltuieli de
capital în sumă de 136.240 lei;
 Asistenţă socială – cap.68.02 cu o prevedere bugetara de
8.521.667 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 7.793.786 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 3.175.648 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
1.567.711 lei, asistenţă socială în sumă de 2.251.691 lei şi cheltuieli de capital în
sumă de 803.804 lei, din care:
o Serviciul Public de Asistenţă Socială - cu o prevedere bugetara
de 8.469.667 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 7.742.786 lei, din care
cheltuieli de personal în sumă de 3.124.648 lei, cheltuieli cu bunuri şi
servicii în sumă de 1.567.711 lei, asistenţă socială în sumă de 2.251.691
lei şi cheltuieli de capital în sumă de 803.804 lei;
o Creşă - cu o prevedere bugetara de 52.000 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 48.000 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de
51.000 lei.
 Locuinte, servicii si dezvoltare publica – cap.70.02 cu o prevedere
bugetara de 22.676.196 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 15.413.776 lei, din
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 1.761.556 lei şi cheltuieli de capital în sumă
de 13.652.220 lei, din care:
o Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 20.326.196
lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 13.886.325 lei, din care cheltuieli cu
bunuri şi servicii în sump de 229.134 lei şi cheltuieli de capital în sumă de
13.657.191 lei;
o Direcţia de Administrare a Domeniului Public - cu o
prevedere bugetara de 2.350.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
1.532.423 lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
1.532.423 lei;
 Protecţia mediului – cap.74.02 cu o prevedere bugetara de
9.772.566 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 6.826.823 lei, din care cheltuieli cu
bunuri şi servicii în sumă de 1.866.153 lei, rambursări de credite în sumă de
2.500.000 şi cheltuieli de capital în sumă de 2.463.670 lei;
 Transporturi – cap.84.02 cu o prevedere bugetara de 12.645.543
lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 10.585.908 lei, din care cheltuieli de personal în
sumă de 998.141 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 8.533.936 lei, subveţii
în sumă de 83.055 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 970.776 lei;
o Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 1.166.000 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 899.582 lei, din care cheltuieli cu bunuri
şi servicii în sumă de 1875 lei, subvenţii în sumă de 83.055 lei şi cheltuieli

de capital în sumă de 814.653 lei;
o Direcţia de Administrare a Domeniului Public - cu o
prevedere bugetara de 11.479.543 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
9.686.325 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 998.141 lei,
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 8.532.061 lei şi cheltuieli de
capital în sumă de 156.124 lei;
 Alte actiuni economice – cap.87.02 cu o prevedere bugetara de
1.300.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.230.364 lei, din care cheltuieli cu

bunuri şi servicii în sumă de 1.230.364 lei (cerficate energetice, evaluari imobile si
terenuri, plata TVA).
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Compartiment Investiţii, Lucrări Publice
În anul 2015 prin Compartimentul Investiţii, Lucrări Publice s-au derulat
următoarele investiţii:

1. Utilităţi Blocuri ANL (T3, T4, T5) - zona NORD , etapa a II a, mun.Slobozia
a. În cadrul obiectivului “Utilităţi Blocuri ANL (T3, T4, T5) - zona NORD , etapa a II a,
mun.Slobozia - alimentare cu apă , canalizare menajeră şi pluvială ”au fost confirmate
la plată, lucrări executate de către S.C. CONCIVIC S.R.L. Slobozia în conformitate cu
Contractul de lucrări nr. 50.875/31.07.2014, în valoare totală de 187.038,08 lei. Astfel,
au fost finalizate lucrările la acest obiectiv, recepţionat prin încheierea Procesului Verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor nr.43910 din 03.06.2015.
b. Au fost finalizate lucrările de execuţie la obiectivul “Utilităţi blocuri ANL , zona NORD execuţie alimentare cu energie electrică blocuri de locuinţe T3, T4 şi T5”, în
conformitate cu Contractul de lucrări nr. 28452 din 05.03.2015 încheiat de Municipiul
Slobozia cu
S.C. ELECTROCONSTRUCŢIA “ELCO” S.A.
Slobozia, lucrări realizate în două etape după cum urmează:
etapa I - alimentarea cu energie electrică a Blocului T5, scările A,B si C - la o
valoare fără TVA , de 27.915,97 lei
etapa II - alimentarea cu energie electrică a Blocurilor T3 şi T4, scările A şi B la o valoare fara TVA , de 54.398,49 lei
U.A.T - Municipiul Slobozia a predat către S.C. Enel Distribuţie Doborgea S.A., în
folosinţă
capacităţile energetice executate mai sus, prin încheierea următoarelor
Contracte de comodat :


nr.209854 din 01.04.2015 - pentru capacitatea energetică “Linie electrică LES JT
bloc ANL T5 Slobozia;



nr.232853 din 09.11.2015 - pentru capacitatea energetică ”Linie electrică” LES JT
blocuri locuinţe ANL T3 şi T4 zona Nord ;

c. A fost finalizată asigurarea alimentării cu gaze naturale a blocurilor T3 şi T4 , scările A,
B conform Contractelor de racordare nr.11759103/ 03.07.2015, nr.11759106/ 03.07.2015,
nr.11758661/ 03.07.2015 şi nr.11758841/03.07.2015, în valoare totală de 6 061,12 lei.

2.

Utilităţi cartier Gării Noi (energie electrică , apă , canal)
a. În vederea realizării obiectivului “Reţele de utilităţi aferente cartierului rezidenţial Gării
Noi - canalizare menajeră şi pluvială” a fost încheiat cu S.C. CONCIVIC S.R.L.
Slobozia , Contractul de lucrări nr.39929 din 07.05.2015 cu o durată de executie de 1 an
şi 8 luni şi valoare totală de 4.774.000 lei .
Conform contractului, în anul 2015 au fost confirmate lucrări executate în valoare totală
de 1.537.298,37 lei, reprezentând:


lucrări canalizare menajeră



lucrări canalizare pluvială

b. Pentru realizarea obiectivului “Utilităţi Gării Noi - alimentare cu energie electrică cartier
rezidenţial Gării Noi” a fost încheiat cu S.C. F.I.S.E. ELECTRICA SERV S.A., S.I.S.E.
Muntenia Nord - A.I.S.E. Brăila, Contractul de lucrări nr.58394/03.09.2015 cu o
durată de execuţie de 5 luni şi valoare totală de 1.209.000 lei .
Conform contractului, în anul 2015 au fost confirmate lucrări executate în valoare totală
de 360.298,83 lei, reprezentand:

3.



lucrări linie joasă tensiune LES



lucrări linie medie tensiune LES MT

JT

Sala de gimnastică Liceul Pedagogic “Matei Basarab” - lotul IV - Slobozia
Investiţia începută în iulie 2009 şi sistată în 2010 din lipsa fondurilor, a fost reluată in
septembrie 2014 printr-un proiect cu finanţare nerambursabilă în proportie de 98% (85%
fonduri externe şi 13% buget de stat) prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa Prioritară 3 , Domeniul Major de Intervenţie 3.4., Apel de proiecte pentru
fondurile realocate POR conform Deciziei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013 pentru un
rest de executat în valoare totală de 988.551,89 lei.
În conformitate cu Contractele de lucrări: nr.24752 din 25.06.2009 şi nr.72116
din 20.11.2015, în anul 2015 au fost realizate, de către S.C. CINIC S.R.L. Slobozia, lucrări
în valoare totală de 910.500,78 lei, reprezentînd:
 lucrări de rezistenţă


lucrări de arhitectură



instalaţii termice



instalaţii sanitare




reţele exterioare sanitare
instalaţii electrice

Lucrările de execuţie au fost recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie
nr.78079 din 30.12.2015 la o valoare totală a investiţiei de 1.285.802,24 lei, valoare ce
cuprinde toate cheltuielile efectuate pentru realizare acesteia ( proiectare şi execuţie, taxe,
cote legale, servicii, etc.) în perioada 2009 - 2015.
În vederea asigurării construcţiei cu apă caldă menajeră şi energie termică necesară
încălzirii, în cadrul obiectivului “Alimentare cu energie termică (realizare
bransament-centrală termică din zona ) şi apă caldă menajeră pentru Sala de
gimnastică Liceul Pedagogic “Matei Basarab” lotul IV Slobozia” a fost încheiat
contractul de lucrări 72023 din 20.11.2015 la valoarea totală de 55.026,34 lei privind
lucrări de branşare, procurare şi montaj echipamente. Lucrările executate în baza
contractului cuprind:
 bransament termic


instalaţie alimentare preparare apă caldă

Lucrările şi serviciile executate în baza contractelor, menţionate anterior au fost
finalizate şi recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie a serviciilor nr. 68649 din
02.11.2015, respectiv a Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.78079
din 30.12.2015.
4.

Cămine de racord la canalizare în Cartier Slobozia Nouă

Derularea obiectivului de investitii privind “Camine de racord la canalizare in
Cartier Slobozia Noua - municipiul Slobozia”, se face in baza Contractul de lucrari nr.
61022/21.09.2015 incheiat cu S.C. AGROFERMA S.R.L. Gheorghe Doja, cu o durata de 18
luni si o valoare totala de 964 100 lei. Conform contractului, in anul 2015 au fost confirmate
lucrari executate in valoare totala de 31.786,52 lei , reprezentand montare camine de racord si
conducte aferente strazilor Aurel Vlaicu si Prunului.
5.

Gradinita cu 200 locuri cartier Pepiniera din municipiul Slobozia
Au fost continuate lucrarile la investitia “Gradinita cu 200 locuri cartier Pepiniera” din
Municipiul Slobozia reluate in anul 2014, lucrari executate in conformitate cu Contractul
de lucrari nr. 29379/29.07.2009 incheiat cu S.C. OYL COMPANY S.R.L.Slobozia, pentru
o durata de 18 luni cu o valoare totala de 3.536.023,86 lei.
Pana in prezent (in perioada 2009-2015) au fost executate lucrari in valoare totala de
2.304.579,51 lei, din care, in anul 2015 au fost confirmate lucrari executate in valoare
totala de 1.175.784,24 lei , dupa cum urmeaza:
Obiect 1. Gradinita
- stadiu fizic de realizare :
 lucrari de structura
99%
 lucrari de arhitectura
68%
 instalatii de incalzire
44%
 instalatii de forta
54%
 instalatii sanitare
43%
 retele exterioare
99%
 instalatii electrice
32%

Obiect 2. Cantina - stadiu fizic de realizare :



lucrari de structura
lucrari de arhitectura

98%
15%

6.

Retele aductiune apa Statia de Tratare -ParcMB si Retele echilibrare Parc MB- BL
36-Bdul Chimiei - Casa de Cultura
Conform Contractului de lucrari nr.44789 din 09.06.2015 incheiat cu S.C. RECON
SI DOJE S.R.L..Bucuresti in valoare totala de 5.384.895,11 lei, cu termen de realizare de
18 luni, au fost executate lucrari de terasamente si de montaj teava in valoare totala de
948.154,60 lei.

7.

Retele utilitati cartier Pepiniera
Conform Contractului nr.29.970/08.09.2006 incheiat cu S.C. CONSTRIF S.A., au fost
confirmate atat lucrari executate anterior, cat si lucrari executate in anul 2015, in valoare
totala de 445.174,86 lei, dupa cum urmeaza:

8.



Strada B1, in valoare de 200.258,92 lei ,



Strada Pinului , in valoare de 3.908 lei
 Strada B3 in valoare de 56.060,26 lei
 Retele distributie valoare 21.316,57 lei
 Canalizare pluviala, valoare 4.034,99 lei
 Str. Magnoliei, vaoare 99.193,23 lei ,

Extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare menajera si pluviala in cartierele
Bora si Slobozia Noua;
Au fost executate de catre S.C. T.M.U.C.B. S.A. Sucursala Slobozia, lucrari de
canalizare menajera si pluviala - conform Contractului de lucrari nr.C5 din 22.05.2008,
in valoare totala de 1.301689,12 lei, constând in,


9.

lungime conducta teava PVC

3.722 m



camine din beton

72 buc.



camine gura de scurgere

38 buc.

Extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare menajera si pluviala cartierele :
Garii, Dimitrie Cantemir, Nordului, Viilor, Platforma Industriala Vest - municipiul
Slobozia.
In anul 2015 au fost executate de catre S.C. T.M.U.C.B. S.A. Sucursala Slobozia, lucrari de
canalizare menajera si pluviala - conform Contractului de lucrari nr.C10 din 23.07.2007,
in valoare totala de 870.916,06 lei, constând in:
Lucrari cartier ZIV (Zona Industriala Vest)


lungime conducta teava PVC

 camine din beton


1.760 m
33 buc.

camine gura de scurgere

10. Reabilitarea functionala Piata Revolutiei

36 buc.

Au fost executate de catre S.C. A.C.M.4 S.A. Bucuresti, lucrari in conformitate cu
Contractul de lucrari nr.48231 din 15.07.2014. Astfel, situaţia la zi a lucrărilor efectuate în
Piaţa Revoluţiei potrivit unui grad fizic de realizare (progres fizic contract de lucrari) de
26,9 % , este urmataoarea:


Organizare de şantier 100,00 %



Zona de Sud
→
59,64%, astfel:
 Alimentare apă- zone comerciale = 39%
 Reţea apă 7 Fântâni= 90%
 Reţea canalizare menajeră- zona comercială =81%
 Reţea canalizare pluvială Agora = 43%
 Instalaţii electrice – reţele incintă=3%
 Construcţii Agora=82%
 Construcţii Fântâni Pătrate= 75%
 Construcţii socluri statui=70%
 Arhitectură Zona Sud=2%
 Instalaţii electrice Fântâna Monumentul Revoluţiei=20%
 Instalaţii electrice AGORA=20%
 Instalaţii electrice Fântâni Pătrate =20%
 Instalaţii electrice socluri statui=20%
 Amenajare peisagistică Zona de Sud=30%



Zona de Nord şi Parcare →
40,35 %, astfel:
 Acces parcare subterană şi lucrări palplanşe=10%
 Lucrări construcţii=30%



Reabilitare circulaţie →
 Struct. rutieră bdul.Chimiei = 6,81 %

11. Canalizare menjeră cartier Bora, municipiul Slobozia străzile Stânjenei, Maxim Gorki,
Prelungirea Măgurii Papadiei şi Grâuşor
Conform Contractului nr.55.915/19.08.2015 încheiat cu S.C. CARGO TERRA S.R.L.
Slobozia în valoare totala de 417.704,21 lei cu termen de executie 31.12.2015), în anul
2015 au fost confirmate lucrari executate în valoare totală de 417.127,07 lei, după cum
urmează:


lucrări canalizare menajeră strada Prelungirea Măgurii, Păpădiei şi Grâuşor, în
valoare de 176.441,78 lei, astfel:
 retele canalizare menajera ,
 conducta de refulare Dn125mm

270 m

 statie de pompare ,


lucrări canalizare menajeră Stânjenei şi Maxim Gorki, în valoare de 159.951,02 lei,

astfel:
 reţele canalizare menajeră ,
 conducta de refulare str.Stânjenei Dn125mm

100 m

 staţie de pompare
În decursul anului 2015 au fost recepţionate următoarele obiective de investiţii:
1.

Utilităţi Blocuri ANL (T3, T4, T5) - zona NORD , etapa a II a, mun.Slobozia
a. Au fost recepţionate în baza Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
nr.43910 din 03.06.2015, lucrările de “Alimentare cu apa, canalizare menajeră şi
pluvială” executate în cadrul investiţiei de bază Utilităţi Blocuri ANL (T3, T4, T5) zona NORD , etapa a II a, mun.Slobozia.
b. Au fost recepţionate lucrările de execuţie alimentare cu energie electrică blocuri de
locuinţe T3, T4 si T5 executate în cadrul investiţiei de baza Utilităţi Blocuri ANL
(T3, T4, T5) - zona NORD , etapa a II a, mun.Slobozia, astfel:
→ prin Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.33.394 din
01.04.2015 (pentru blocul T5);
→ prin Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.62.000 din
24.09.2015 (pentru blocurile T3 si T4)

2.

Sala de gimnastică Liceul Pedagogic “Matei Basarab” - lotul IV - Slobozia
În cadrul investiţiei de bază, au fost recepţionate lucrări executate după cum urmează:
a. pentru obiectivul “ Construire Sală de gimnastică Liceul Pedagogic Matei Basarab
inclusiv instalaţiile aferente clădirii, reţele în incintă şi racorduri” - prin încheierea
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.78079 din 30.12.2015;
b. pentru obiectivul “Alimentare cu energie termică (realizare branşament-centrală
termică din zonă ) şi apă caldă menajeră pentru Sala de gimnastică Liceul Pedagogic
“Matei Basarab” lotul IV Slobozia” - prin încheierea Procesului verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr.78079 din 30.12.2015
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Serviciul Investiţii, Lucrări Publice - Achiziţii Publice şi Concesiuni
Compartiment Achiziţii Publice şi Concesiuni

Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni asigură punerea în aplicare a
dispoziţiilor legale privind procedurile de achiziţii publice. El este organizat conform
prevederilor art. 3 din HG.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii.
Atributiile principale ale Compartimentul Achiziţii Publice si Concesiuni
sunt urmatoarele conform HG 925/2006:
a) elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice,
ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;
b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de
atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute
de ordonanţa de urgenţă;
d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.
Activitatea compartimentului Achiziţii Publice si Concesiuni
se desfasoara
respectand prevederile legislatiei specifice in vigoare si anume :
a)O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
b) H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
completările ulterioare;
c) O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
d) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
e) Ordinul nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
f) H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii;
g) H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
În anul 2015 prin Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni s-au organizat
avînd ca autoritate contractantă Municipiul Slobozia, următoarele proceduri de
achiziţie publică:
- 2 licitaţii deschise de lucrări:
a) ,,Utilităţi cartier Gării Noi – Alimentare cu energie electrică Cartier Rezidenţial
Zona Gării Noi”
b) ,,Cămine de racord la canalizare în cartier Slobozia Nouă - Municipiul Slobozia”
- 33 achiziţii directe, din care 12 pentru achiziţia de produse, 16 de servicii şi 5 de
lucrări ;
- contracte subsecvente Acordului Cadru nr. 9938/10.03.2011 avînd ca obiect
“Servicii de întreţinere şi reparare pentru centralele termice ale unităţilor de
învăţământ din Municipiul Slobozia” - 3 contracte;
- contracte subsecvente Acordului Cadru nr. 14893/14.04.2011 avand ca ca
obiect “Servicii operator RSVI pentru centralele termice ale unităţilor de
învăţământ din Municipiul Slobozia” - 4 contracte;
- contracte subsecvente Acordului Cadru nr. 46241/07.11.2011 avand ca ca
obiect “Servicii de autorizare/reautorizare pentru centralele termice ale unităţilor
de învăţământ apartinand centralelor termice din Municipiul Slobozia” - 7 contracte;
În anul 2014, lunile noiembrie-decembrie, s-au iniţiat 2 proceduri de achiziţie
publică, licitaţie deschisă (pînă la stadiul publicării anunţului de participare in
SEAP), si anume:
licitatie deschisa privind „Retele de utilitati aferente cartierului rezidential Zona Garii
Noi din Municipiul Slobozia - canalizare menajera si pluviala” ;
licitatie deschisa privind “Retele aductiune apa Statia tratare – zona Parc MB si
Retele echilibrare zona Parc MB – B-dul Chimiei- Casa de Cultura”;
care s-au finalizat in anul 2015 prin incheierea contractelor de achizitie publica
nr. 39929/07.05.2015, respectiv nr. 44789/09.06.2015
În anul 2015, personalul din cadrul Compartimentul Achiziţii Publice și
Concesiuni a întocmit
Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul în curs.
În același timp s-a colaborat cu celelalte compartimente de specialitate ale instituției
la elaborarea documentațiilor de atribuire și a caietelor de sarcini pentru licitații.
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENT PATRIMONIU
În anul 2015 activitatea Compartimentului Patrimoniu a constat în:
- actualizarea redevenţelor bunurilor concesionate în conformitate cu contractele de
concesiune;
- întocmirea documentaţiei necesare pentru trecerea din domeniul public în domeniul
privat, scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri aparţinînd municipiului Slobozia,
astfel cum au fost propuse de Comisia de Inventariere pe anul 2014;
- întocmirea documentaţiei necesare actualizării inventarului bunurilor ce aparţin
domeniului public al municipiului Slobozia, prin completarea şi înlocuirea ce a făcut

parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr 83/30.05.2001, respectiv
HG nr 1353/27.12.2001;
- întocmirea documentaţiei necesare actualizării inventarului bunurilor ce aparţin
domeniului privat al municipiului Slobozia;
- demersuri pentru întocmirea rapoartelor de evaluare în vederea valorificării
construcţiilor centrale şi puncte termice;
- vânzarea către populaţie a locuinţelor construite din fondul statului conform Decret
Lege 61/ 1990;
- vânzarea de terenuri către deţinătorii de contracte de concesiune;
- vânzarea către populaţie a locuinţelor ANL conform Legii nr 152/1998;
- întocmirea formelor de predare - primire a unor terenuri proprietate publică a
municipiului Slobozia către alte instituţii conform hotărârilor Consiliului Local
Slobozia;
- organizarea şi efectuarea inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv;
- întocmirea fişelor pentru fondurile fixe noi şi a referatelor de înregistrare in
contabilitate a acestora;
- eliberare adeverinţe achitare integrală a apartamentelor din fondul de stat;
- întocmirea formelor de vânzare-cumpărare autentificate pentru bunurile din
domeniul privat;
- întocmire cărţi funciare Centrală Termică 15, locuinţe;
- participarea la comisii predare-preluare si receptii;
- propuneri de Hotărîri de Consiliul Local; - rezolvarea corespondenţei.

SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALĂ, TRANSPORT, UML
Compartimentul Gospodărie Comunală
Compartimentul a avut, în anul 2015, ca obiecte principale de activitate
următoarele :
A. administrarea fondului locativ de stat ( locuinţe sociale, locuinţe cu chirie şi
locuinţe construite în sistem A.N.L. oferite spre închiriere tinerilor )
B. protecţia mediului
C. organizarea şi supravegherea activităţii de salubrizare stradală a municipiului
şi de colectare a deşeurilor menajere de la populaţie, agenţi economici şi instituţii
E. administrarea unor elemente ale domeniului public al municipiului
F. lucrări şi acţiuni diverse de natura gospodăriei comunale.
În anul 2015, Compartimentele Gospodărie Comunală, Transport şi
U.L.M. au gestionat un număr total de 4.600 de documente diverse, care au fost
soluţionate conform reglementărilor legale, după caz, prin rezolvarea solicitărilor sau
transmiterea de răspunsuri şi informaţii.

Prezentarea activităţilor desfăşurate în anul 2015
A. Administrarea fondului locativ de stat ( locuinţe sociale, locuinţe cu chirie şi
locuinţe construite în sistem A.N.L. oferite spre închiriere tinerilor )
La începutul anului 2015, în evidenţe exista un număr de 340 locuinţe cu chirie,
s-au vândut, prin Compartimentul Patrimoniu un număr de 33 locuinţe, în prezent
numărul de locuinţe cu chirie este de 343, dată fiind intrarea în administrare a blocului
ANL T5 cu 36 unităţi locative.
S-au prelungit, s-au reactualizat şi recalculat un număr de 318 contracte de
închiriere şi s-au repartizat şi întocmit 62 contracte noi.
În anul 2015, s-au înregistrat 9 cereri pentru locuinţe sociale şi 53 cereri pentru
închiriere locuinţe A.N.L.
Au fost executate lucrări de investiţii, întreţinere şi reparaţii la locuinţele din
fondul locativ de stat şi ANL, în suma de 323.133 lei.
Au fost întocmite şi aprobate prin HCL, listele de priorităţi şi de repartizare
pentru locuinţele construite din fonduri ANL.
S-au efectuat un număr de 75 verificări locuinţe (debranşări, preluări, reparaţii).
B. Protecţia mediului
Pentru respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei mediului în
municipiul Slobozia, s-au întreprins acţiuni specifice, pe linie de protecţie a mediului,
printre care:
- participarea la şedinţele Colectivului de Analiză Tehnică pentru autorizarea
unor obiective importante şi la şedinţele săptămânale, la Agenţia pentru Protecţia
Mediului, pentru verificarea documentaţiilor în vederea eliberării avizelor sau
autorizaţiilor de mediu
- întocmirea şi transmiterea situaţiilor privind gestionarea deşeurilor de
ambalaje în municipiul Slobozia
- organizarea şi/sau participarea la dezbateri publice pentru eliberarea
autorizaţiilor integrate de mediu pentru unităţile cu activităţi cu impact major asupra
mediului înconjurător
- întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice solicitate în domeniul protecţiei
mediului
- urmărirea respectarea măsurilor impuse în procesele verbale de control,
întocmite de reprezentanţii APM Ialomiţa şi ai Gărzii de Mediu Ialomiţa
- soluţionarea reclamaţiilor depuse la Primăria Slobozia, care vizau încălcări ale
legislaţiei de mediu
- întocmirea, împreună cu A.P.M. Ialomiţa şi alţi factori responsabili, a planurilor
şi programelor privind îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu

- participarea la acţiunile de conştientizare a cetăţenilor privind colectarea
selectivă a deşeurilor
- participarea la acţiunile de colectare a deşeurilor electrice şi electronice,
organizate împreună cu Rorec Bucureşti.
C. Organizarea şi supravegherea activităţii de salubrizare stradală a
municipiului şi de colectare a deşeurilor menajere de la populaţie, agenţi economici şi
instituţii
Monitorizarea zilnică a activităţii operatorului de salubrizare şi
întocmirea documentelor zilnice.
În programul de salubrizare stradală, sunt incluse un număr de 80 străzi cu o
suprafaţă salubrizată de 278.216 mp/zi, la care s-au adăugat aleile pietonale şi de
acces, platformele şi parcările pentru autoturisme, cu o suprafaţă totală de 145.560 mp,
din ansamblurile de locuinţe.
Valoarea totală a lucrărilor de salubrizare executate în anul 2015 a fost de
1.132.940 lei.
A fost întocmită documentaţia pentru atribuirea serviciului de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare.
S-a procedat, împreună cu S.C. Polaris S.R.L. Constanţa, la înlocuirea şi
repararea (unde a fost cazul) a coşurilor stradale pentru hârtii cât şi la repararea
platformelor pentru colectarea deşeurilor menajere din ansamblurile cu blocuri de
locuinţe.
Au fost soluţionate reclamaţiile înregistrate la Primăria Slobozia, care vizau
activitatea de salubrizare.
D. Lucrări şi acţiuni diverse de natura gospodăriei comunale
Au fost eliberate şi urmărite în execuţie un număr de 37 avize de săpătură pentru
execuţie de lucrări pe domeniul public, pentru care s-au încasat taxe în valoare de
20.630 lei.
S-au supravegheat numeroasele intervenţii făcute de operatorii
serviciilor publice de interes local, pe domeniul public, pentru remedierea avariilor.
Alte activităţi curente, specifice gospodăriei comunale.

Compartimentul Autoritatea de autorizare a serviciilor de transport
public local
Compartimentul a avut, în anul 2015, ca obiecte principale de activitate
următoarele :
A. Transportul local de călători
B. Transportul în regim TAXI
C. Organizarea circulaţiei şi transporturilor rutiere

Au fost gestionate şi soluţionate un număr de 733 solicitări provenite de la
operatori de transport cât şi de la persoane fizice, după cum urmează:
A. Transportul public local de persoane:
S-a monitorizat respectarea clauzelor contractuale de către operatorul
de transport public local S.C. NICK TOURING S.R.L. Slobozia şi s-au luat
măsuri pentru corectarea neconformităţilor care au apărut pe parcurs.
B. Transport în regim TAXI
- s-au gestionat şi soluţionat 70 adrese provenite de la operatorii de transport
în regim TAXI sau de la CNTR- Filiala Ialomiţa
- au fost înregistrate un număr de 7 mopede şi utilaje mecanice
- au fost radiate din circulaţie un număr de 11 mopede şi utilaje
- s-au eliberat, un număr de 2640 bilete de călătorie gratuite pentru diferite
categorii de persoane.
Au fost înlocuite un număr de 25 autorizaţii TAXI.
A fost prelungit termenul de valabilitate, pentru o perioadă de 5 ani, pentru un
număr de 54 autorizaţii TAXI.
A fost organizată procedură de atribuire a unui număr de 3 autorizaţii TAXI
vacantate în anul 2014.
C. În anul 2015, au fost eliberate un număr de 258 autorizaţii de liberă trecere
pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în
valoare totală de 49.655 lei.

Compartimentul U.L.M.
S-au întocmit Strategiile de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu pentru:
- serviciul public de salubrizare
- serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare
- serviciul public de transport public local de călători prin curse regulate, în
municipiul Slobozia, strategii care au fost aprobate de către Consiliului Local
Slobozia.
S-au întocmit dări de seamă statistice şi s-au raportat datele solicitate de diferite
instituţii, cu privire la serviciile publice concesionate.
Au fost transmise, on-line, date privind indicatorii de performanţă pentru
serviciile de utilităţi publice, solicitaţi de MAI, conform proiectului naţional de
monitorizare SCUP.

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate, Direcţia Economică este compartimentul de specialitate prin intermediul
căruia autoritatea publică asigură managementul financiar-contabil pentru întreaga
activitate economică a Municipiului Slobozia.
În cadrul Direcţiei Economice îşi desfaşoară activitatea următoarele
servicii şi compartimente:
-Serviciul buget – patrimoniu;
-Compartimentul protocol şi activităţi gospodăreşti;
-Compartiment transporturi auto;
-Compartiment administrare ANL.
În anul 2015 activităţile desfăşurate de către Direcţia Economică s-au axat
pe:
1.Pregătirea şi întocmirea proiectului bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Slobozia, a rectificarilor de buget, incluzând bugetele
direcţiilor şi serviciilor publice subordinate sau aflate sub autoritatea
municipiului Slobozia.
 pregătirea şi intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului – 1 hotarâre a Consiliului Local;
 repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute şi
aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului – 1 dispoziţie a
primarului;
 rectificări şi modificări ale bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului – 10 hotărâri ale Consiliului Local;
 întocmirea proiectului de buget al municipiului Slobozia pe
următorii 3 ani;
 efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol
bugetar, inclusiv între programele aprobate în cadrul unui capitol pentru bugetul
propriu şi bugetele direcţiilor şi serviciilor publice subordinate – 4 dispoziţii ale
primarului.
2.Urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
 urmărirea, centralizarea şi analizarea bugetului de venituri şi

cheltuieli al municipiului – permanent;
 întocmirea contului de execuţie al bugetelor – trimestrial;
 pregătirea spre aprobare a conturilor trimestriale de execuţie a
bugetelor, precum si situaţiia financiară anuală – 4 proiecte de hotărâri;
 colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului
de lucru al primarului cât şi cu direcţiile şi serviciile publice, în vederea elaborării şi
executării bugetul municipiului – permanent;
 Raportare lunara conform Ordinelor Ministerului de Finante, pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea
situatiilor financiare trimestriale, precum si a unor raportari lunare;
 Evidenta sintetica si analitica a patrimoniului apartinand domeniului
public si privat al Municipiului Slobozia;
 Efectuarea inventarierii anuale.
3.Activităţi privind asigurarea finanţării aparatului propriu şi a
direcţiilor şi serviciilor subordonate municipiului Slobozia
 întocmirea deschiderilor de credite bugetare pe capitole şi activităţi
pe baza notelor justificative potrivit prevederilor stabilite prin bugetul de venituri şi
cheltuieli, luând în considerare solicitările fundamentate ale subunutăţilor, precum şi
ale compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului –
trimestrial şi ori de câte ori a fost necesar;
 ordonanţarea şi virarea sumelor către furnizori de materiale, servicii
sau prin ordin de plată – lunar.
4.Activităţi legate de împrumutul intern contractat
 întocmirea şi raportarea către Ministerul Finanţelor Publice situaţia
privind finanţarea rambursabila contractattă direct, fără garanţia statului – lunar;
 actualizarea, pe întreaga durată a seviciului datoriei publice locale, a
datelor cu privire la finanţări rambursabile şi asigurarea publicării acestor date pe
pagina de internet a Municipiului Slobozia – trimestrial;
 ordonanţarea şi virarea sumelor ce reprezintă răscumpărare
obligaţiuni şi dobânda creditului – trimestrial.
6. Monitorizarea cheltuielilor de personal

centralizarea şi depunerea la DGFP a judeţului Ialomiţa a
situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu si
unităţile subordonate, indiferent de modul de finanţare – lunar;
 depunerea acestei situaţii defalcate pe categorii de personal
(funcţionar public, personal contactual, alte categorii) – trimestrial.
7. Alte activităţi
 stabilire redevenţă bunuri din patrimoniul public concesionate;
 stabilire preţ vânzare locuinţe din fondul locativ de stat şi terenuri
din domeniul privat;
 întocmire documentație si încheiere contracte de vânzare-cumpăre
locuințe ANL;
 întocmirea documentaţiilor şi depunere proiecte de finantare.

Sinteza cheltuielilor pe anul 2015
Încheierea execuţiei bugetare aferente anului 2015 s-a efectuat în
conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare la data de 31.12.2015.
Cheltuielile anului 2015 au fost în prevăzute în sumă de 128.457.439 lei şi
s-au efectuat plăţi în sumă de 108.186.367 lei, în procent de 84%, din care secţiunea
de funcţionare în sumă de 86.369.890 lei şi secţiunea de dezvoltare în sumă de
21.580.723 lei, astfel:

 Autorităţi executive –cap.51.02 cu o prevedere bugetara de
7.686.350 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 7.143.512 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 4.499.580 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
2.097.395 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 547.537 lei;
 Alte servicii publice generale – cap.54.02 cu o prevedere bugetara
de 1.071.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 847.297 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 452.044 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 379.257 lei
şi cheltuieli de capital în sumă de 15.996 lei, din care:
o Evidenţa persoanei - cu o prevedere bugetara de 871.000 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 847.297 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 452.044 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă
de 379.257 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 15.996 lei;
o Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 200.000 lei,
nu a efectusti plati deoarece prevederea bugetara era pentru situatii de
urgenta fiind un fond de rezerva la dispozitia autoritatii executive;
 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – cap.55.02 cu
o prevedere bugetara de 910.000 lei, au fost effectuate plati in suma de

893.731 lei, din care cheltuiali pentru bunuri si servicii in suma de 23.731 lei
si cheltuieli privind dobanzile in suma de 870.000 lei;
 Ordine publica si siguranta nationala – cap. 61.02 cu o prevedere
bugetara de 2.795.300 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 2.467.128 lei, din care
cheltuieli de personal în sumă de 1.690.570 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă
de 579.719 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 197.924 lei, din care:
o Poliţia Locală - cu o prevedere bugetara de 2.695.300 lei, au
fost efectuate plăţi în sumă de 2.403.271 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 1.690.570 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă
de 514.778 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 197.924 lei;
o Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă - cu o prevedere
bugetara de 100.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 64.941 lei, din
care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 64.941 lei;
 Învăţământ – cap.65.02 cu o prevedere bugetara de 47.044.902 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 43.402.208 lei, din care cheltuieli de personal în
sumă de 34.854.345 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 5.748.342 lei, burse
în sumă de 41.678 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 2.757.843 lei;
 Sănătate – cap.66.02 cu o prevedere bugetara de 1.192.010 lei, au
fost efectuate plăţi în sumă de 1.192.513 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de
949.853 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 55.079 lei și transferuri în sumă
de 187.581 lei, din care:
o Serviciul Public de Asistenţă Socială - cu o prevedere bugetara
de 1.034.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.004.701 lei, din care
cheltuieli de personal în sumă de 949.853 lei, cheltuieli cu bunuri şi
servicii în sumă de 54.848 lei;
o Municicpiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 705.000 lei,
au fost efectuate plati în sumă de 187.812 lei, din care cheltuieli cu bunuri
și servicii în sumă de 231 lei și transferuri în sumă de 187.581 lei, pentru
achiziția de către Spitalul Județean de Urgență a unui apart de imagistică
digitală;

 Cultura, recreere si religie – cap.67.02 cu o prevedere bugetara de
12.294.915 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 10.220.294 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 2.171.207 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
3.585.904 lei, transferuri în sumă de 3.735.000 lei, alte cheltuieli în sumă de 514.000
lei şi cheltuieli de capital în sumă de 214.183 lei, din care:
o Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 5.039.000 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 4.251.863 lei, din care bunuri și servicii
în sumă de 2.863 lei (centrul de informare turistică), transferuri în sumă de
3.735.000 lei (Clubul Sportiv Municipal și lacașe de cult)și alte cheltueieli

în sumă de 514.000 lei (AFC Unirea Slobozia);
o Direcţia Municipală de Cultură, Tineret, Sport şi
Învăţământ - cu o prevedere bugetara de 1.299.500 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 832.568 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de
213.294 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 541.331 lei şi
cheltuieli de capital în sumă de 77.943 lei;
o Direcţia de Administrare a Domeniului Public - cu o
prevedere bugetara de 5.956.415 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
5.1385.726 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.957.913 lei,
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 3.044.573 lei şi cheltuieli de
capital în sumă de 136.240 lei;
 Asistenţă socială – cap.68.02 cu o prevedere bugetara de
8.521.667 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 7.793.786 lei, din care cheltuieli de
personal în sumă de 3.175.648 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
1.567.711 lei, asistenţă socială în sumă de 2.251.691 lei şi cheltuieli de capital în
sumă de 803.804 lei, din care:
o Serviciul Public de Asistenţă Socială - cu o prevedere bugetara
de 8.469.667 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 7.742.786 lei, din care
cheltuieli de personal în sumă de 3.124.648 lei, cheltuieli cu bunuri şi
servicii în sumă de 1.567.711 lei, asistenţă socială în sumă de 2.251.691
lei şi cheltuieli de capital în sumă de 803.804 lei;
o Creşă - cu o prevedere bugetara de 52.000 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 48.000 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de
51.000 lei.
 Locuinte, servicii si dezvoltare publica – cap.70.02 cu o prevedere
bugetara de 22.676.196 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 15.413.776 lei, din
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 1.761.556 lei şi cheltuieli de capital în sumă
de 13.652.220 lei, din care:
o Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 20.326.196
lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 13.886.325 lei, din care cheltuieli cu
bunuri şi servicii în sump de 229.134 lei şi cheltuieli de capital în sumă de
13.657.191 lei;
o Direcţia de Administrare a Domeniului Public - cu o
prevedere bugetara de 2.350.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
1.532.423 lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
1.532.423 lei;
 Protecţia mediului – cap.74.02 cu o prevedere bugetara de
9.772.566 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 6.826.823 lei, din care cheltuieli cu
bunuri şi servicii în sumă de 1.866.153 lei, rambursări de credite în sumă de
2.500.000 şi cheltuieli de capital în sumă de 2.463.670 lei;

 Transporturi – cap.84.02 cu o prevedere bugetara de 12.645.543
lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 10.585.908 lei, din care cheltuieli de personal în
sumă de 998.141 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 8.533.936 lei, subveţii
în sumă de 83.055 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 970.776 lei;
o Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 1.166.000 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 899.582 lei, din care cheltuieli cu bunuri
şi servicii în sumă de 1875 lei, subvenţii în sumă de 83.055 lei şi cheltuieli
de capital în sumă de 814.653 lei;
o Direcţia de Administrare a Domeniului Public - cu o
prevedere bugetara de 11.479.543 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
9.686.325 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 998.141 lei,
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 8.532.061 lei şi cheltuieli de
capital în sumă de 156.124 lei;
 Alte actiuni economice – cap.87.02 cu o prevedere bugetara de
1.300.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.230.364 lei, din care cheltuieli cu

bunuri şi servicii în sumă de 1.230.364 lei (cerficate energetice, evaluari imobile si
terenuri, plata TVA).

DIRECŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CULTURĂ, SPORT ŞI

TINERET

Începând cu anul 2008, după înființarea Direcţiei Municipale
pentru Cultură, Sport şi Tineret Slobozia, prin H.C.L. nr. 36, din 28
februarie 2008, completată prin H.C.L. nr. 47 din 30.08.2012
(D.M.C.I.S.T.), dar mai ales după preluarea cinematografului
GALAX și transformarea acestuia într-un cochet centru de cultură,
slobozenii de toate vârstele au putut observa un reviriment
substanțial pe tărâmul culturii, mai ales în
organizarea

de

spectacole,

precum

și

a

ceea ce privește
altor

manifestări

cultural-artistice, cu caracter educativ-formativ pentru tânăra
generație.
Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare,
D.M.C.I.S.T.

îndeplinește atribuții în domeniile culturii şi artei,

învăţământului, sportului şi tineretului, în multe dintre situații,
obiectivele sau grupurile țintă ale manifestărilor intersectându-se în
mod armonios, benefic atât pentru organizatori, dar mai ales pentru
participanți.

Astfel,

proiecția

manifestărilor

cultural-artistice,

sportive şi pentru tineret, din perspectiva satisfacerii nevoii de
cultură, de petrecere a timpului liber şi de educare a tineretului prin
cultură şi sport, a urmărit următoarele obiective:

- Elaborarea unor proiecte atractive şi utile, unele în parteneriat
cu unități de învățământ, instituții de cultură,

cu un aport și

participare efectivă și afectivă a Consiliului Local al Tinerilor.
- Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi
tehnice ale comunităţii, precum şi păstrarea şi cultivarea specificului
local

şi

diversificarea

manifestărilor

culturale

oferite,

prin

armonizarea acestora cu nevoile și cerinţele publicului.
-

Valorizarea și

dezvoltarea

creativităţii, aptitudinilor și

deprinderilor artistice prin organizarea de expoziţii de artă plastică,
concursuri de cultură generală, spectacole de divertisment şi
spectacole-concurs de interpretare, stagiuni teatrale.
În derularea proiectelor culturale, Direcţia Municipală
pentru Cultură, Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia a realizat
parteneriate

cu

instituţii locale, judeţene şi naţionale, chiar și

internaționale, având ca rezultat derularea unor

proiecte devenite

tradiţionale, depăşind nivelul de interes local. Ca noutate pentru
slobozeni, în anul 2015, în municipiul Slobozia a fost creat Centrul
Național

pentru

completând astfel

Promovare

și

Informare

Turistică

Slobozia,

oferta privind petrecerea timpului liber pentru

slobozeni, precum și valorizarea obiectivelor turistice din municipiu și
județ, printr-un proiect cu finanțare europeană,
nerambursabile.

din fonduri

Structura de personal a D.M.C.I.S.T. Slobozia, conform
organigramei şi statului de funcţii, aprobate de Consiliul local,
cuprinde 16 posturi, dintre care cinci funcţii publice, unul fiind
vacant, şi 11 funcţii de personal contractual, cinci dintre ele fiind
vacante.

PARTENERIATE – PROTOCOALE DE COLABORARE
ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2015

 Concursul județean de dans ,,MAGIA DANSULUI”. Parteneri:
Palatul Copiilor Slobozia, alte instituții locale și județene și Direcţia
Municipală pentru Cultură, Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia

 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel
Perlea” pentru organizarea unor spectacole de teatru

 Concursul naţional de matematică ,,Gheorghe Mihoc”. Parteneri:
Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” Slobozia și Societatea de Științe
Matematice din România – Filiala Ialomița, Primăria Municipiului
Slobozia

 Concursul județean de folclor pentru copii ,,GRÂUȘOR DIN
BĂRĂGAN” Parteneri: Palatul Copiilor Slobozia, alte instituții
locale și județene și

Direcţia Municipală pentru Cultură,

Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia

- Expoziţie

națională

de

pictură

și

sculptură:

„MITURI

CONTEMPORANE”, în parteneriat cu TRUICART EVENTS și
Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea”

- Expoziţie de pictură și grafică, în parteneriat cu Liceul de
Arte ,,Ionel Perlea” - expozanți: absolvenți ai liceului

- Festivalul-concurs Internaţional de Interpretare Vocală pentru
Copii ,,STELUŢE PE PORTATIV”. Partener: Liceul de
Arte ,,Ionel Perlea” Slobozia

 Acord de parteneriat cu S.C. EXPOZIȚII CU TRADIȚII S.R.L.
București. Spectacole susținute de artiști profesioniști
Sărbătorilor Municipiului Slobozia, editia a XV-a

în cadrul



Acord de parteneriat încheiat cu Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel
Perlea” și Clubul ROTARY pentru organizarea celui mai mare
eveniment teatral la Slobozia: spectacolul cu piesa DINEU CU
PROȘTI

- Parteneriat educațional privind organizarea de spectacole pentru copii,
recitaluri, proiectii cinematografice, spectacole susținute de preșcolari și
elevi ai unităților de învățământ din municipiul Slobozia. Parteneri:
Inspectoratul Scolar al Judetului Ialomita și toate unitățile de învățământ
slobozene

 Acord

de

parteneriat

încheiat

cu

Asociația

Handicapaților

Neuromotor Slobozia în vederea organizării unor manifestări
socio-culturale la Casa de Cultură a Municipiului Slobozia, precum și la
sediul asociației

 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița privind organizarea
Festivalului

Internațional

de

Folclor

,,FLOARE

DE

PE

BĂRĂGAN” - circumscris Sărbătorilor Municipiului Slobozia,
editia a XV-a

 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița privind organizarea
Festivalului Național de Folclor ,,DOINA BĂRĂGANULUI”

 Acord de parteneriat pentru organizarea unui spectacol, la Casa de
Cultură a Municipiului Slobozia, susținut de Ansamblul Folcloric
CIOCÂRLIA, al M.A.I., intrarea liberă. Partener: Asociația Sportivă
BORCEA 2007.

 Concursul interjudețean de matematică ,,Sf. Andrei”. Partener: Școala
gimnazială ,,Sf. Andrei” Slobozia



Parteneriat

cu Editura Litera pentru derularea proiectului

BIBLIOTECA ÎN AER LIBER – 100 de volume fiind puse zilnic,
între orele 9.00-12.00, la dispoziția iubitorilor de carte de toate vârstele,
în parcul E14

 Parteneriat

educațional

cultural-educative

și

privind
sportive

organizarea
cu

prilejul

unor

manifestări

SĂPTĂMÂNII

MOBILITĂȚII EUROPENE și ZILEI EUROPENE FĂRĂ
MAȘINI cu participarea unor grupe de preșcolari, precum și elevi ai
ciclului primar

 Parteneriat cu Asociația culturală MACONDO pentru organizarea și
derularea proiectului FILME PENTRU LICEENI

 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița privind organizarea
Sărbătorii Colindului ,,SUB ZARE DE SOARE”, ediția a X-a

 Acord de parteneriat pentru organizarea în aer liber, în parcarea de la
Kaufland, a spectacolului de divertisment SERBĂRILE IERNII, cu
participarea artiștilor FUEGO și GABI JUGARU. Partener: SC OYL
COMPANY HOLDING AG SRL.

CULTURA

Oferta culturală a instituţiei noastre s-a adresat publicului de toate
vârstele și categoriile socio-profesionale, fără nicio deosebire, diversitatea
ofertei culturale

conducând la mărirea numărului de participanți, o

pondere importantă având-o și copiii, de la vârste foarte mici. Potrivit
statisticilor înregistrate în ultimii ani, după modernizarea și dotarea Casei
de Cultură şi datorită diversificării acțiunilor, numărul beneficiarilor
serviciilor culturale a crescut de la an la an.
In domeniul culturii, principalele direcţii de acţiune au fost:
- organizarea de manifestări care să marcheze evenimentele
importante din viaţa ţării;
- promovarea elementelor care definesc identitatea culturală
naţională şi locală;
- activităţi şi acţiuni de petrecere a timpului liber.
Evenimentele importante din viața țării și a poporului român,
sărbătorite conform tradiției: Ziua Naţională – 1 Decembrie, Ziua
Unirii Principatelor – 24 Ianuarie, Ziua Eroilor, Ziua Veteranilor de
Război – 29 aprilie, Ziua Armatei, Ziua Imnului, Ziua Drapelului
ş.a., au trezit de fiecare dată sentimente patriotice dintre cele mai
înălțătoare, o contribuție de seamă la ceremonialele prilejuite de
aceste evenimente având și fanfara municipiului, care a intonat
Imnul de stat al României, precum și marşuri, pe care blocul de
paradă a defilat în faţa sutelor de cetăţeni prezenţi.
Analizând aprecierile participanţilor la manifestările organizate în
cadrul instituției noastre, s-a constatat preferinţa publicului slobozean
pentru anumite genuri artistice: spectacole de teatru, teatru pentru copii și

tineret, spectacole de muzică populară şi uşoară, spectacole de
divertisment, proiecţii de film cinematografic, concursuri, ș.a.
Iubitorii de teatru au putut urmări,

pe scena Casei Municipale de

Cultură, îndrăgiţi actori dintre care putem menționa: Horațiu Mălăele
și Ion Caramitru în spectacolul cu piesa DINEU CU PROȘTI, Maia
Morgenstern și Mircea Rusu(AMANTUL), Ștefan Bănică și Medeea
Marinescu (DESCULȚ ÎN PARC), Stela Popescu, Alexandru Arșinel,
Vasile Muraru și Valentina Fătu(Spectacol de revistă) ș.a.
Stagiunile teatrale au cuprins spectacole susţinute de actori ai
Teatrului Național București, Teatrului de Comedie București,
Companiei teatrale D'aya,

Teatrului Evreisc de Stat, Teatrului

Nottara, Teatrului de Revistă
,,Constantin Tănase”,Teatrului Elisabeta, Teatrului pentru copii
Galaţi şi alţii.
Recitalul menestrelului TUDOR GHEORGHE a fost încă
un eveniment care a umplut până la refuz sala de spectacol, publicul
aplaudând îndelung fiecare piesă interpretată. Mike Godoroja, cu
spectacolul ,,Vă rog s-aveți o viață frumoasă”, a realizat un spectacol
eveniment, o adevărată lecție de educație muzicală, o oră de dirigenție pe
care elevii prezenți în sală, și nu numai, nu o vor uita niciodată. Publicul
spectator și-a exprimat dorința de a-l revedea pe Godoroja și în 2016.
Concertul pop-rock-simfonic, susținut de Ladies Orchestra, sub

bagheta reputatei artiste Ozana Barabancea, având-o ca solistă pe nu
mai puțin celebra soprană pop opera singer, Ianna Novac, desfășurat
în săptămâna luminată, s-a bucurat de aprecieri dintre cele mai favorabile
din partea publicului spectator.
Muzica populară și-a găsit un binemeritat loc în programul
cultural al D.M.C.I.S.T. Slobozia. Soliști consacrați ai folclorului
românesc au fost prezenți la concerte de excepție la diferite evenimente
locale:

Constantin

Enceanu,

Maria

Dragomiroiu,

Ionela

Moruțan,( Sărbătorile Municipiului Slobozia), Steliana Sima, Nicolae
Datcu, Ionut Sidău, (Ansamblul folcloric,,Ciocârlia”), Cristina Turcu
Preda(Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice și Sărbătoarea
Recoltei), Sofia Vicoveanca și orchestra populară ,,Rapsozii
Botoșanilor”, Ciprian Pop, Sava Negrean Brudașcu și Petrică Mîțu
Stoian, ansamblul folcoric ,,Doina Bărăganului”, (Festivalul ,,Doina
Bărăganului”).
Spectacole concurs de muzica ușoară, pentru promovarea tinerelor
talente, precum STELUȚE PE PORTATIV și VOCEA SLOBOZIEI,
cu participarea orchestrei NOVEMBER BAND, au demonstrat că
muzica are un loc bine definit în preferințele miilor de spectatori,
succesul ambelor manifestări având ecouri dintre cele mai frumoase, toți
participanții, atât concurenții cât și spectatorii fiind câștigători declarați.
Galele laureaților la ambele concursuri au fost programate în serile de

sâmbătă, respectiv duminică, în cadrul Sărbătorilor Municipiului Slobozia,
editia a XV-a, numerosul public prezent la manifestări aplaudând la scenă
deschisă evoluția de excepție a talentaților interpreți.
SERBĂRILE IERNII, manifestare devenită tradițională, s-a
bucurat și în 2015 de un real succes, spațiul din zona Kaufland, pus la
dispoziție cu generozitate de S.C. OYL COMPANY HOLDING AG
S.R.L., unde a fost amenajată scena, a fost arhiplin, în ciuda vremii, nu
tocmai prietenoase. Trupa ,,Teens Band”, care a devenit cunoscută nu
numai pe plan local, Gabi Jugaru și FUEGO au oferit peste două ore
de spectacol de calitate, în tonul sărbătorile de iarnă.
Grupul ,,Double Sax” al Casei de Cultura, precum și
trupa ,,Teens Band” și-au dezvoltat repertoriul, au devenit cunoscuți și
sunt deosebit de îndrăgiți, mai ales de publicul tânăr, fiind prezenți pe
scenă la toate manifestările unde au fost invitați.
Un loc important în programul manifestărilor culturale l-au avut
proiecțiile de filme românești și ale unor case de producție de peste hotare,
pentru copii, tineri și adulți. Subliniem faptul că iubitorii celei de-a șaptea
arte au putut viziona în premieră națională filme de succes, atât romanesti,
precum și de la case de producție renumite în plan mondial. Premierele
românești, precum Aferim, De ce eu? Un etaj mai jos, Autoportretul
unei fete cuminți, proiecții cu filme de desene animate pentru cei mici,
proiectul Filme pentru liceeni, au fost tot atâtea prilejuri de satisfacție

pentru cinefilii slobozeni.
Parteneriatul cu Truicart Events, cu o vechime de patru ani, a
generat un nou eveniment artistic de excepție: foaierul Casei de Cultură a
găzduit, în condiţii deosebite,

expoziţia de sculptură şi pictură

MITURI CONTEMPORANE, cuprinzând lucrări ale unor artişti
plastici, membri ai U.A.P. din România. Expoziţia, care a avut
caracter itinerant, fiind găzduita şi de alte importante centre de
cultură din ţară, a fost vizitată de numeroşi iubitori de artă, mulţi
elevi, dar şi persoane adulte, care au apreciat calitatea lucrărilor.
ORA PĂMÂNTULUI, acţiune devenită tradiţională la Slobozia,
a atras participarea unui numeros public la manifestările organizate,
concursuri sportive și concertul Fanfarei Municipiului Slobozia,
manifestare care are drept scop conștientizarea cetățenilor privind
importanța mediului înconjurător și conservarea lui pentru
generațiile viitoare.
LA CASA TUDORII, manifestare de interes județean, devenită
tradiție, a oferit prilejul participării fanafarei municipiului Slobozia
la programul artistic, dar și participarea, printr-un parteneriat cu
SPAS Slobozia, la concursul de artă culinară.

SĂRBĂTORILE MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Cea mai amplă şi complexă manifestare cultural-artistică și
sportivă, care a avut loc în anul 2015, Sărbătorile Municipiului
Slobozia, ediţia a XV-a, s-a bucurat, ca de obicei, de cea mai largă
audienţă a unei manifestări organizate la Slobozia. Ca noutate, activităţile
ediției 2015, sub genericul SĂPTĂMÂNA CULTURALĂ, s-au
desfăşurat pe durata a șapte zile, începând cu ziua de luni când a fost
vernisată expoziţia de pictură, realizată în parteneriat cu Liceul de
Arte ,,Ionel Perlea”, având ca expozanți absolvenți ai liceului, clasa
Gheorghe Petre, în aceeași zi desfășurându-se și cea de-a II-a ediție a
Concursului de interpretare vocală ,,VOCEA SLOBOZIEI”.
,,NUNTA DE AUR”, eveniment de excepție pentru familiile care au
împlinit 50 de ani de căsnicie, dar și pentru comunitatea din care fac parte,
s-a desfăşurat conform tradiției la români pentru un astfel de eveniment,
ziua a doua a Sărbătorilor Municipiului Slobozia fiindu-le dedicată în
exclusivitate. După încă un DA, spus în fata ofițerului stării civile, în
această situație nimeni altul decât primarul municipiului, în sala de
căsătorii a primăriei, sărbătoriții, însoțiți de cei apropiați, s-au deplasat la
Catedrala Episcopală ,,Înălțarea Domnului”, unde un sobor de preoți a
oficiat o slujbă religioasă în exclusivitate. Ultimul punct din program,
organizat până la cele mai mici detalii, ornamente, primire, muzică aleasă,
meniu special și surprize dintre cele mai plăcute, le-au făcut acestor familii
model o zi specială, o zi de neuitat.

Cea de-a treia zi, a avut o încărcătură culturală de excepție, cele două
manifestări programate având participanți dintre cei mai selecți. Ziua a
început la Casa de Cultură, cu lansarea de carte a cunoscutului scriitor și
jurnalist ialomițean Mihai Vișoiu, precum și a Gabrielei Banu și a lui
Aureliu Goci, invitat de onoare fiind Vasile Poenaru. De la ora 13.00, la
Muzeul

Județean

Ialomița

a

fost

vernisată

expoziția

de

fotografie ,,Atelier foto splendid: COSTICĂ ACSINTE”.
În

a patra zi a Săptămânii Culturale, ziua „Înălţării

Domnului”, patronul spiritual al municipiului Slobozia, debutează, de
fapt, Sărbătorile Municipiului Slobozia, în aceeași prăznuindu-se
și ,,Ziua Eroilor”, prilej de omagiere a eroilor căzuți la datorie, pentru
apărarea independenței și suveranității țării, sute de cetățeni fiind martorii
unui ceremonial religios și militar, cu participarea fanfarei, depuneri de
coroane la Monumentul Eroilor din parcul Tineretului și defilarea
blocului de paradă al Garnizoanei Slobozia. Același ceremonial s-a
repetat și la Cimitirul Eroilor, unde veterani, elevi, militari, oficialități
locale, cetățeni, au depus coroane de flori în memoria celor care s-au
jertfit pentru idealurile României și ale omenirii.
Premierea elevilor şi profesorilor care au obţinut rezultate deosebite la
olimpiadele şi concursurile naţionale în ultimul an, dar și conferirea
titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Slobozia domnilor
Mitru Crișan și Dumitru Pop,

s-au constituit într-un semn al

recunoașterii și respectului comunității pentru tot ce au reprezentat și
reprezintă pentru cetatea noastră. Tot în această zi sfântă, la Centrul
Eparhial

al

Episcopiei

Sloboziei

și

Călărașilor,

în prezenţa

Preasfinţitului Vincenţiu, a Primarului municipiului și a unui numeros
public s-a vernisat Expoziţia-concurs de pictură și colaje ,,Înălţarea lui
Hristos!”, cu participarea preșcolarilor de la Grădinița cu p.p. nr. 2
Slobozia, a altor grădinițe din județ și din țară(Concursul Național de artă
plastica pentru preșcolari). Cele mai bune lucrări au fost premiate, autorii
primind diplome și premii din partea organizatorilor.
Sub genericul SLOBOZIA ÎN SĂRBĂTOARE, în ziua de vineri,
parada, desfăşurată de la Stadionul Municipal până la scena amplasata în
zona Bazinul Olimpic, s-a bucurat de o atenție deosebită din partea
slobozenilor, evenimentul umplând trotuarele şi balcoanele blocurilor de
pe traseul Matei Basarab, Cosminului, Unirii. Spectacolul susţinut de
ansambluri

folclorice

din

șase

ţări:

SLOVENIA, MACEDONIA, BULGARIA

CROAȚIA,

POLONIA,

și ROMÂNIA, invitaţii

de onoare Constantin Enceanu, Maria Dragomiroiu și Ionela
Moruțan, au făcut ca spaţiile din zona scenei să devină neîncăpătoare,
iubitorii de folclor bucurându-se de diversitatea și calitatea programelor
oferite.
Concursul

Internaţional

de

Interpretare

Vocală

pentru

Copii ,,STELUŢE PE PORTATIV”, ajuns la cea de-a VI-a ediție, a avut

loc la Casa Municipală de Cultură, gala laureaţilor, desfăşurată pe
scena amenajată în zona Bazinului Olimpic, s-a constituit în momentul
de atracție al serii de sâmbătă, micuții interpreți făcând dovada unor reale
calități interpretative. Spectacolul a fost completat de programul prezentat
de trupa Talisman, Alexandra Ungureanu și Crush, Rafael și trupa
Blood Sugar din Silistra, Bulgaria.

MISS SLOBOZIA 2015, cea mai atractivă manifestare a ultimei
zile, s-a bucurat de un real interes,

foarte apreciat fiind și recitalul

orchestrei ,,NOVEMBER BAND”, a Casei de Cultură a Municipiului
Slobozia. AMI, DJ SAVA și MISHA au susținut recitaluri aplaudate de
publicul prezent, iar la final, un grandios foc de artificii a tras cortina
peste cea de-a XV-a ediţie a Sărbătorilor Municipiului Slobozia.

ÎNVĂȚĂMÂNT

În decursul al anului 2015, au fost organizate manifestări în
parteneriat cu toate instituţiile de învăţământ din municipiul Slobozia,
care s-au materializat în acţiuni educative, cultural-artistice şi sportive,
cum ar fi: manifestări dedicate Zilei Marii Uniri de la 1 decembrie 1918
(Concurs de cultură generală), Luceafărului Poeziei Româneşti (15

ianuarie şi 15 iunie), Concursul Naţional de Matematică „Gheorghe
Mihoc”, Concursul interjudeţean de interpretare instrumentală
„Ionel Perlea”, Festivalul-concurs ,,Steluțe pe portativ”.
Un loc important în calendarul activităţilor Casei de Cultură l-a
ocupat ,,Serata muzicală”, manifestare care s-a desfăşurat lunar, de
multe ori sala devenind neîncăpătoare, tocmai datorită calităţii
interpretative a artiştilor care au evoluat pe scenă, preponderent aceştia
fiind elevi ai Liceului de Arte ,,Ionel Perlea”. Au fost organizate, de
asemenea, spectacole cu ocazia zilei şcolii, a altor evenimente (sfârşit de
an şcolar, Sărbătoarea Crăciunului), susţinute de elevi şi preşcolari
din

municipiu

(Grădiniţele

cu

program

prelungit,

Colegiul

Naţional ,,Mihai Viteazul”, Liceul de Arte ,,Ionel Perlea”, Liceul
Pedagogic ,,Matei Basarab”, Liceul Tehnologic ,,Alexandru Ioan
Cuza”,

Liceul

Tehnologic

,,Înălţarea

Domnului”

Liceul

Tehnologic ,,Mihai Eminescu”).
În cadrul săptămânii derulate sub genericul SĂ ŞTII MAI
MULTE, SĂ FII MAI BUN!, numeroşi elevi din şcolile slobozene au
vizionat filme dintre cele mai diverse, pe categorii de vârstă, au organizat
şi desfăşurat spectacole, ori au vizitat expoziţia de artă plastică din
foaierul Casei de Cultură.
Săptămâna Mobilităţii Europene (16-22 septembrie) a antrenat,
ca şi la ediţiile anterioare, peste 200 de preşcolari şi peste 50 de elevi,

care au participat la întreceri sportive (biciclete, triciclete, role, alergare),
concursuri de desene pe asfalt, toţi participanţii fiind recompensaţi cu
dulciuri, diplome şi cupe pentru câştigători.

SPORT

În domeniul sportului de masă, au fost organizate competiții, atât
cele tradiţionale, precum şi ocazionate de unele evenimente.
Cel mai important eveniment sportiv al anului 2015, în organizarea
D.M.C.I.S.T. l-a constituit „Turneul de Tenis al Municipiului Slobozia”,
ediția a XV-a, competiţie care s-a bucurat de o participare bună, fiind
cotată printre cele mai bune de acest nivel,

apreciată atât de

reprezentanţii federaţiei, dar şi de participanţi. Parteneriatul cu F.R.T. la
categoriile 12 si 14 ani, fete şi băieţi,

a făcut din concursul de la

Slobozia unul dintre cele mai puternice din ţară, atât din punct de vedere
al numărului de participanţi, cât și al calităţii jocurilor.
Un alt eveniment sportiv de amploare, organizat în parteneriat cu
D.J.S. Ialomița și Asociația Județeană de Atletism Ialomița, a fost CUPA
MUNICIPIULUI SLOBOZIA LA ATLETISM, editia a IX-a, care s-a
bucurat de o prezență foarte numeroasă, peste 200 de sportivi din patru
județe fiind la startul probelor în această competiție.
Competiţii sportive de masă au fost organizate şi cu prilejul

Sărbătorilor Municipiului Slobozia, ediţia a XIV-a: streetball, fotbal,
şah şi table, crosul sărbătorilor, concurs de ciclism ,,Slobozia pedalează,
de la Gară pân' la Moară”

câştigătorii fiind premiaţi pe scena

Sărbătorilor, primind aplauzele şi aprecierile celor prezenţi la ultima zi a
manifestărilor.
O altă competiție sportivă, ,,Cupa 1 Decembrie” la tenis, a reunit, în
sala din Complexul Sportiv Municipal, numeroşi iubitori ai acestui sport,
sportivii de categoria ,,veterani”, intrecându-se pentru premiile, cupele
şi diplomele puse în joc de către organizatori.
O manifestare care tinde să devină tradițională la Slobozia, Concursul
de îndemânare auto, etapă intermediară a Raliului Prieteniei BRĂILA –
DOBRICH (România - Bulgaria), a început să atragă participanți și
dintre pasionații și talentații automobiliști slobozeni.

TINERET

În domeniul activităţilor cu tineretul au fost organizate manifestări
conform Calendarului Consiliului local al tinerilor: Ziua Tineretului,
concursuri de dans, întreceri sportive, întâlniri cu tineri din municipiul
Slistra şi Veles, Universitatea de vară, ecologizarea unor zone intens

circulate, în special a parcurilor.
Proiectul ,,Teatrul în Europa” s-a derulat cu rezultate deosebite,
colectivul de teatru francofon al Colegiului Naţional ,,Mihai Viteazul” a
câştigat concursul la nivel naţional, calificându-se la faza europeană a
festivalului, de unde s-au întors cu numeroase premii, diploma obţinută
fiind mărturie a aprecierii de care s-au bucurat tinerii ambasadori
slobozeni în Europa.
A continuat, de asemenea, programul filmelor educative, în
parteneriat cu Asociaţia Culturală MACONDO şi Ministerul Educaţiei,
derulat sub egida FILME PENTRU LICEENI, care are drept grup ţintă
liceenii slobozeni.
Schimburile culturale cu oraşele înfrăţite Veles (Macedonia), Silistra
și Razgrad (Bulgaria) au continuat, tradiţional, participând de o parte şi
cealaltă la evenimentele importante ale comunităţilor. În cele mai multe
dintre situaţii în delegaţii au fost prezenţi și primarii sau viceprimarii
din aceste localităţi, participarea lor la evenimentele desfăşurate
reprezentând o onoare pentru organizatori, dar și o garanție a trainicei
relații de prietenie statornicite.

STRATEGII

Un element al strategiei manageriale se referă la îmbunătăţirea
imaginii instituţiei, pe de-o parte prin consolidarea identităţii de imagine a
instituţiei, pe de alta parte

prin creşterea prezenţei instituţiei în

mass-media, prin promovarea manifestărilor organizate.
Ca măsură directă pentru îmbunătăţirea promovării activităţilor a fost
desemnat un angajat cu atribuţii în redactarea şi transmiterea
comunicatelor de presă şi întreţinerea relaţiei cu mass-media. În acest
context, Buletinul de Slobozia, publicație lunara a Primariei și Consiliului
Local, la a cărei apariție D.M.C.I.S.T Slobozia are o contribuție
importanată, este un foarte bun mijloc de promovare a activității instituției
noastre.
Un impact benefic l-a avut promovarea activităţii noastre pe reţeaua de
socializare facebook, pe adresa www.facebook.com/dmcist. Aici sunt
postate comunicate de presă şi fotografii cu privire la evenimentele pe care
le organizăm, precum şi imagini și ecouri de la cele desfășurate, unele chiar
în timp real. A fost realizat, într-o formă nouă, atractivă și funcțională,
site-ul instituției.
Activităţile cultural-artistice și sportive organizate au fost promovate,
funcție de importanță, număr de participanti, grup țintă, si prin tipărirea de
afişe, invitaţii şi pliante.
Ca măsură de

eficientizare a manifestărilor organizate am decis

întocmirea unui dosar de presă, în care sa fie incluse toate apariţiile din

presa scrisă și online, pentru fiecare eveniment în parte.

SERVICIUL DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
OBIECTIVE REALIZATE

a) număr cetrificate de urbanism = 611;
b) număr autorizaţii de construire = 310;
c) număr certificate de nomenclatură stradală = 360;
d) număr referate pentru Consiliul Local = 48;
e) număr contracte de concesiune = 260;
f) număr contracte de închiriere = 26;
g) număr referate pentru contracte de superficie = 20;
h) număr proceduri de consultare a populaţiei = 9; i) număr licitaţii
organizate = 4;
k) număr PUZ/PUD aprobate prin H.C.L. = 1;
l) număr amenzi = 2;
m) număr controale în disciplina în construcţii = 50;
n) număr acţiuni comune cu Inspecţia în Construcţii = 8;
o) număr verificări în teren de lucrări fotografice = 10;
Valori taxe încasate
a) taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism = 9.380,00
b) taxe pentru rliberarea autotizaţiilor de construire (inclusiv regularizarea
taxelor) = 284.685,98
c) taxe pentru eliberarea cetrificatelor de nomenclatura stradală =
3.277,00

Clubului Sportiv Municipal UNIREA Slobozia
Clubul Sportiv Municipal Slobozia a luat fiintă prin H.C.L. nr. 177
/ 29.09.2005 iar prin H.C.L. 48 / 29.04.2010 clubului sportiv i se atribuie
și denumirea „UNIREA”.
Clubul Sportiv Municipal „UNIREA” Slobozia este o persoană
juridică de drept public, organizată ca institutie publică în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Slobozia și funcționează conform
prevederilor Legii nr. 69/2000 – Legea educației fizice si sportului
actualizată, precum și a Regulamentului de organizare si funcționare
aprobat prin H.C.L. nr. 130 / 29.08.2013 și actualizat prin H.C.L. nr. 214
/ 18.12.2014 odată cu transmiterea în administrare a bazinului de înot
didactic. Culorile clubului sunt galben și albastru.

Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, structură sportivă cu
obiectiv prioritar pentru dezvoltarea sportului de performanţă se regăseşte
în anul 2015 în eşalonul fruntaş al ramurilor de sport: handbal, tenis de
camp, scrima, atletism, kempo si karate wkc.
Acest an a reprezentat pentru C.S.M. UNIREA SLOBOZIA o etapă

importantă în realizarea obiectivelor din strategia proprie. În deplin acord
cu preocupările conducerii mişcării sportive din România, activitatea
sportivă la C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a gravitat în jurul ideii
consolidării preocupărilor pentru practicarea sportului de performanţă şi a
obţinerii

unor

rezultate

cât

mai

bune

la

competiţii

naţionale/internaţionale.
În anul 2015 s-au aflat în pregătire sportivă un număr de 97
sportivi, dintre care 73 sportivi legitimaţi.
În anul 2015 au fost promovaţi în loturile naţionale 5 sportivi,
dintre care 0 în loturile naţionale de seniori, 3 sportivi în loturile naţionale
de tineret

şi 2 sportivi în loturile naţionale de juniori dupa cum

urmeaza;
 Ilie Alina-handbal
 Ostase Lorena-handbal
 Ion Madalina-handbal
 Ionita Viorel-kempo
 Andreescu Cristian-tenis de camp
Dorinţa de apartenenţă la C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a reuşit să
păstreze, si sa stopeze plecările, datorită cultivării preocupării pentru
eliminarea tensiunilor şi crearea unui climat favorabil pregătirii
sportivilor cu obiective de performanţă.
Anul 2015 a reprezentat un an important pentru sportul de

performanţă şi mare performanţă la C.S.M. Unirea Slobozia.
S-au înregistrat creşteri atât cantitative dar mai ales calitative:
 creşterea numărului de sportivi participanţi în competiţie,
 creşterea numărului secţiilor care au punctat la competiţii
naţionale oficiale.
Baza materiala a Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia este
administrata ca si bun aflat în patrimoniul public.
Baza materială este constituită din sediul administrativ, stadionul:
 1 MAI si cel din cartierul Slobozia Noua,
 3 terenuri sintetice,
 bazinul de inot didactic.
Întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazelor sportive, a constituit un
obiectiv important în strategia clubului pe 2015.
Contribuţia fiecărei secţii la realizarea obiectivelor de performanţă
ale C.S.M. UNIREA SLOBOZIA
În anul 2015, CSM UNIREA SLOBOZIA a avut afiliate la
federatiile nationale de specialitate următoarele secţii pe ramura de
sport:ATLETISM, HANDBAL, SCRIMA, TENIS DE CAMP,
KARATE WKC, KEMPO.
♦

sectia de TENIS - C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a acumulat
17.781 de puncte in

cadrul competitiilor nationale si 2400puncte internationale oficiale.
C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit terenul de tenis
SATORI si terenurile aflate in administrarea C.S.S. SLobozia. Sportivii
secției în număr de 4 au obținut rezultate notabile la competițiile interne
și internaționale astfel:
SPORTIVUL

REZULTATE 2015

ANDREESCU CRISTIAN - 2400 puncte internationale si Loc 4 national
5268 puncte nationale
ANDREESCU STEFAN - 1100 puncte internationale si 2155 Loc 13 national
puncte nationale
POPA RADU SEBASTIAN - 300 puncte internationale si Loc 23 national
1923 puncte nationale
GANDAC ALEXIA - 2900 puncte internationale si 1735 Loc 11 national
puncte nationale

♦

sectia de KARATE-WKC- C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a
acumulat rezultate

notabile in

cadrul competitiilor nationale.

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit sala de sport
SATORI. Sportivii secției în număr de 9 au obținut rezultate notabile
la competițiile interne și internaționale dintre care amintim;
SPORTIVUL
NECULA ALEXANDRU

REZULTATE 2015
LOCUL 3 - CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI -CLUJ-NAPOCA
LOCUL 1 - CUPA SHORIN RYUTARGOVISTE

BUTEREZ ALEXANDRU

LOCUL
1
NATIONAL DE
BUCURESTI

CAMPIONAT
JUNIORI
-

NICOLAE LIVIA

LOCUL 1
BUCURESTI

-

CUPA

RAPID-

PANAIT ALEXANDRU

LOCUL 3
BUCURESTI

-

CUPA

RAPID-

LOCUL 3 - CUPA SHORIN RYUTARGOVISTE
GHEORGHE ANA MARIA

LOCUL
3BUCURESTI

CUPA

RAPID-

IVANCIU ANDREI

LOCUL 3- CUPA
TARGOVISTE

SHORIN RYU-

GHEORGHE DIANA

LOCUL 3- CUPA

SHORIN RYU-

TARGOVISTE

♦

sectia de KEMPO - C.S.M. UNIREA SLOBOZIA cea mai
recenta sectie a clubului nostru a obtinut rezultate notabile in
2015 cadrul competitiilor nationale si internationale.

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit sala de sport
SATORI. Sportivii secției în număr de 19 au obținut rezultate notabile
astfel
 CUPA ROMANIEI DE KNOCKDOWN + SUBMISSION
Radu Gabriel, locul 1 la Knokdown, locul 2 la Submission
Filip Elena, locul 2 Knokdown, locul 2 Submission
Gerea Robert, locul 2 Submission, locul 3 Knokdown
Pletea Alexandru, locul 3 Knokdown, locul 3 Submission
Ioniță Viorel, locul 1;
Gerea Robert, locul 2;
Alexandru Pletea, locul 3;
Cristi Neacsu, locul 3;
Elena Cristina Filip, locul 3.
 CUPA ROMÂNIEI DE KEMPO MMA
Ioniță Viorel, locul 2;
Elena Cristina Filip, locul 3;

 KEMPO K 1 – CUPA SHIN DOJO, prima ediţie – Ioniță Viorel,
locul 1
 CAMPIONATUL NATIONAL DE GRAPLLING
Ionita Viorel, locul 1;
Gerea Robert, locul 2;
Alexandru Pletea, locul 3;
Cristi Neacsu, locul 3;
Elena Cristina Filip, locul 3.
 CAMPIONATUL EUROPEAN DE KEMPO - Ioniță Viorel, locul
1 under 16
 CUPA STEAUA 2015 GRAPLLING
FILIP ELENA CRISTINA 17 ANI, 65 KG, LOCUL 2 GRAPPLING
GEREA ROBERT 14 ANI, 45 KG, LOCUL 2 SUBMISSION
OLARU CRISTIAN 33 ANI, 75 KG, LOCUL 3 GRAPPLING

♦

sectia de SCRIMA - C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a reactivat
sectia de scrima in anul 2015 in cadrul competitiilor nationale.

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit sala de sport de
scrima C.S.S. Slobozia. Sportivii secției în număr de 8 au obținut
rezultate notabile atat la probe individuale cat si pe echipe.

♦

sectia de ATLETISM -

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit baza sportiva din Stadionul 1
MAI Slobozia. Sportivii secției în număr de 14 au obținut rezultate
notabile la diferite probe;
ILIE ANDREEA ELENA

-

LOCUL 3

– LUNGIME

-

CAMPIONATUL NATIONAL ETAPA FINALA C1,C2,C3
- CROSUL PODURILOR DUNARENE - ORHANIZATOR D.J.S.T
IALOMITA
 CATEGORIA 2005 – 2006 - DUMITRU LUISA, locul 1
 CATEGORIA 1998 -1999 - PETICA ELENA si RADUCANU
STEFAN, locul 1
- CONCURS INTERJUDETEAN FOCSANI
 ILIE ANDREEA ELENA-LOCUL 1- LUNGIME si LOCUL 260M
 VULPE GEORGE-LOCUL 1- LUNGIME si LOCUL 2- 60M
 RADUCANU MADALIN-LOCUL 2- LUNGIME si LOCUL 260M
 UDREA ALINA-LOCUL 2- 50M
 FLORESCU GABRIELA- LOCUL 2- LUNGIME si LOCUL 3
CROSS

♦

secţia de HANDBAL -

In anul 2015 echipa de handbal feminin a evoluat pentru primul sezon
competitional in LIGA NATIONALA, ocupand locul 13 in clasamentul
regular si a participat in PLAY OUT-ul pentru ramanerea in competitie
si in sezonul 2015-2016.
La final echipa a ocupat locul 3 in PLAY OUT.

La finalul turului de campionat 2015-2016 echipa se situeaza pe locul
10 cu 13 puncte, in fata unor echipe mult mai titrate.

Modalităţi de realizare şi eficienţă a activităţii de selecţie
Activitatea de selectie este un proces continuu, se adreseaza tuturor
categoriilor de pregatire si reprezinta cheia succesului in sportul de
performanta. În anul 2015, C.S.M.UNIREA SLOBOZIA a pus un accent
special pe organizarea şi realizarea unor acţiuni de selecţie eficiente, în
vederea depistarii şi legitimării unui număr corespunzător de sportivi cu
disponibilitati de pregătire.
Există multe pierderi în ceea ce priveşte aducerea şi rămânerea
copiilor talentaţi în urma acţiunilor de selecţie, datorită familiilor care nu
conştientizează efectele benefice ale mişcării asupra copiilor proprii.
Popularizarea insuficientă a disciplinelor sportive in randul
comunitatii, frâneaza accesul copiilor la mişcare.
Se cultivă insuficient relaţia cu profesorii de educaţie fizică din
şcoliile apropiate bazelor sportive ale cluburilor.
Se foloseşte insuficient rolul activ al familiei în cultivarea imaginii
disciplinelor sportive practicate.
Colaborarea cu unităţiile sportive scolare
(modalităţi, eficienţă, propuneri de optimizare)
În anul 2015 s-au dezvoltat parteneriate cu unitati scolare
unde, C.S.M. UNIREA SLOBOZIA are sportivi scolarizati.
Propuneri de optimizare a activitații pentru anul 2016. Sportul
şcolar reprezintă baza sportului de performanta. Beneficiarul principal al
structurilor sportive scolare trebuie sa fie practicantii si bineinteles
secţiile de seniori si comunitatea. În acest sens C.S.M.UNIREA

SLOBOZIA a dezvoltat şi cultivat posibilitatile de colaborare, sprijinind
activitatea sportivă şcolară. Deoarece statutul de dublă legitimare cu
sportivi de vârstă scolară, legitimaţi la structuri sportive şcolare nu mai
este acceptat, C.S.M. UNIREA SLOBOZIA vede aceasta colaborare in
perspectiva. Este cazul sectiilor de atletism, scrima, handbal,tenis, unde la
terminarea liceului, sportivii valoroși vor veni la C.S.M. UNIREA
SLOBOZIA.
♦
Proiectarea activitatii la C.S.S. Slobozia sa se faca in functie de
traditia dar mai
ales de existenta si valoarea sectiilor C.S.M. Unirea Slobozia.
♦
Conjugarea eforturilor structurilor sportive pentru atragerea si
mai ales motivarea tehnicienilor valorosi.
♦
Parteneriat cu C.S.S. Slobozia în vederea preluării la C.S.M.
UNIREA SLOBOZIA
a sportivilor valoroşi.
♦
Deplasarea antrenorilor în şcoli şi apelarea copiilor în cadrul
orelor de educaţie fizică.
♦
Apeluri în mass-media locală pentru toate secţiile si bazinul de
inot didactic.
♦
Distribuirea de fluturasi de selectie pentru secţiile clubului.
♦
Organizarea de cursuri de initiere in tehnica inotului la bazinul
de inot didactic.

Colaborarea cu Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomița
În anul 2015 Directia Judeţeană pentru Sport si Tineret, s-a regăsit
intr-o multitudine de forme de colaborare şi parteneriate cu C.S.M.
Unirea Slobozia.
Cu aceste ocazii s-au rezolvat unele din solicitările clubului
privind:
• Organizarea

unor actiuni comune: MEMORIALUL DE
HANDBAL ANDREEA NICA senioare si junioare in parteneriat
cu C.S.S. Slobozia;
• Accesul gratuit la bazele sportive:
- Accesul gratuit la concursurile proprii de inot;

- Accesul gratuit al sportivilor de performanţă la baza de refacere din
cadrul bazinului de înot.
• Premierea sportivilor cu ocazia organizării concursurilor locale
la: tenis de camp, atletism, handbal.
Colaborarea cu organele administraţiei publice locale, instituţii
publice şi agenţi economici
♦ Un sprijin eficient s-a primit din partea Consiliului Local al

Municipiului Slobozia care a aprobat finantarea pentru: cele 6 sectii
sportive ale clubului, salariile personalului contractual, colaboratorilor
si cheltuielile de functionare ale bazinului de inot didactic precum si a
bazelor sportive din administrare.
♦ Parteneriatele şi programele comune cu Federatia Romana de Tenis si

agentii economici locali: TELETEXT SRL, ORION SRL,
TERRAGRO INOUT SRL, pentru organizarea editiei a II a a DAVIS
CUP JUNIOR 2015. Pe langa echipa ROMANIEI la Slobozia au
participat si echipele din BELARUS, BOSNIA&HERZEGOVINA,
ESTONIA, GERMANIA, MAREA BRITANIE, SLOVACIA si
SUEDIA.
♦ Mass-media locală a mijlocit comunicarea mesajelor C.S.M.UNIREA

SLOBOZIA catre simpatizanţi, favorizând informarea realistă în
legatură cu valoarea sportivilor. Se apreciaza sprijinul pe care ziarele
locale, televiziunile locale şi posturile de radio locale le-au acordat
clubului nostru.

♦ O acţiune importantă pentru promovarea activităţii secţiilor afiliate ale

CSM UNIREA SLOBOZIA o
www.csmus.ro

reprezintă

web

site

-

ului

♦ În concluzie, datorită modului în care resursele materiale, umane,

financiare şi informaţionale au fost sesizate, administrate şi gestionate,
anul 2015 menţine Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia în
rândul structurilor sportive cu potenţial de reprezentare la nivel
naţional şi internaţional.
Anul 2015 constituie un an de referinţă în viaţa Clubului Sportiv

Municipal

datorită performanţelor obţinute la cel mai înalt nivel de

reprezentare.

POLIŢIA LOCALĂ

Ca instituţie subordonată Consiliului Local, Poliţia Locală Slobozia oferă în
principal comunităţii un serviciu de menţinere a ordinii şi liniştii publice, control al
circulaţiei rutiere, protecţia mediului-salubritate, control al activităţii de comerţ stradal
şi în zonele publice, cuprinzând în competenţele sale legale, responsabilităţi stabilite
printr-un cadru juridic destul de larg, ce include 32 de acte normative, dintre care 13
legi, 4 HG, 6 ordonanţe, 9 HCL.
Organizată la momentul de faţă ca o structură cu două compartimente principale
prin care instituţia îşi realizează atribuţiile specifice - Serviciul de Ordine Publică,
prezent în teren cu 27 de agenţi şi alţi 3 în cadrul compartimentului de evidenţe şi
planificare şi Serviciul de Circulaţie Rutieră-dispecerat, cu 7 agenţi în teren şi 5
dispeceri, Poliţia Locală Slobozia dispune astfel de un număr relativ mic de personal,
54 calculat conform OG nr. 63/2010, de un angajat pentru fiecare 1000 de locuitori, cu
care trebuie să asigure acoperirea, în regim de continuitate (24 de ore din 24, prin lucru
în trei schimburi) a întregii suprafeţe teritorial-administrative a municipiului. În anul
2015 am acţionat cu un număr mediu de 49 angajaţi, din care 42 poliţişti locali.
Extinderea municipiului pe suprafeţe întinse de cartiere cu locuinţe individuale,
ridică din acest punct de vedere o serie de probleme, acoperirea efectuându-se anevoios,
în special în intervalul orar 22.00 – 6.00, la schimbul III, când posturile de patrulare
sunt mai mici. La acest moment, cooperarea între Biroul de Ordine Publică din cadrul
Poliţiei municipiului Slobozia şi Poliţia Locală rezolvă problemele din acest punct de
vedere, activitatea de patrulare desfăşurându-se pe perioada de noapte numai în
patrule mixte.
O mare atenţie se acordă în mod obligatoriu colaborării permanente cu Biroul
de Ordine publică din cadrul Poliţiei municipiului Slobozia, dar şi participării la toate
acţiunile şi activităţile tuturor celorlate servicii din cadrul administraţiei publice locale
– în special DADP şi SPAS precum şi compartimentelor din cadrul aparatului
propriu al primarului.
Activitatea anului 2015, se remarcă prin rezultate situate peste cele ale
anilor precedenţi. Aceasta s-a materializat printr-un număr de acte de constatare
încheiate pentru 5652 de sancţiuni, din care 2805 amenzi şi având ca fundament o
serie de acţiuni planificate sistematic în toate domeniile de competenţă, în special
ordine publică, circulaţie rutieră, protecţia mediului–salubritate. Pe ansamblu,
activitatea pe 2015 a instituţiei noastre, poate fi oglindită sintetic prin datele extrase
astfel :
Poliţişti locali în acţiune, în medie, zilnic : 18 ( 6 poliţişti pe schimb )
Autovehicule utilizate în patrulare, în medie pe schimb de lucru : 3
Sancţiuni aplicate : 5.652
din care
2.806 amenzi în valoare de 597.500 lei
Infracţiuni constatate : 17

din care
7 în colaborare cu agenţii Poliţiei
municipiului Slobozia
Infractori prinşi :
17
din care
11 predaţi către Poliţia municipiului
Slobozia
Cazuri de asigurare a locului faptei : 3
Cazuri de infracţiuni constatate, cu recuperarea bunurilor şi valorilor : 4
Persoane luate în evidenţă : 16
din care
7 persoane fără domiciliu
4
persoane cu
afecţiuni psihice
4 persoane cu risc
de victimizare
1 minor asistat
Persoane identificate :
15.074
din care :
12.109 legitimate
2.965
verificate în
bazele de date
Persoane invitate la sediul instituţiei : 264
Executare a mandatelor de aducere : 26
Acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici : 63
Conducerea minorilor la centrele de plasament : 1
Înmânare de documente : 1.147
din care
599 ordine CMJ
359 PVCC
189 altele
Măsuri de ordine : 66
din care : 14 la manifestări cultural artistice
8 la manifestări sportive
10 la manifestări religioase
34 cu alte ocazii
Reclamaţii şi sesizări : 1.517 ( 1.026 au fost confirmate prin constatările din
teren – 67 % ),
din care
802 au vizat încălcări ale Legii nr.
61/1991 – 53 %, confirmate :
122 au vizat încălcări ale
HCL nr. 106/2009 – 8 %,
347 au vizat încălcări ale
HCL nr 96/2014 – 23 %.
246 altele
Iniţiind analiza activităţii anului 2015 prin comparaţia rezultatelor cu cele ale
anilor precedenţi, se remarcă din tabelul ce urmează, o evoluţie consistentă a
numărului de sancţiuni aplicate faţă de perioada anterioară. Au fost depăşite astfel
inclusiv rezultatele anilor 2009, când am atins vârful evenimentelor constatate şi

sancţionate în domeniul ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului ( cu o treime
din totalul sancţiunilor ) şi, respectiv, 2011, când am preluat responsabilităţile legate
de controlul şi supravegherea traficului rutier, ceea ce a determinat deschiderea unui
front larg de lucru şi care a dus la aplicarea unui număr de 2460 de sancţiuni –
48 % din total.

2009
5229

Total,
din care :
H.C.L.
3070
nr.105
Legea
1872
nr.61
OUG nr. 195

2010
3786

2011
5155

2012
4635

2013
3607

2014
5127

2015
5652

2145

1333

675

557

795

1078

1442

1221

1146

1109

1347

1612

-

2460

2626

1577

2585

2576

Diversificarea acţiunilor pe care le-am desfăşurat, respectă de fapt modul de
lucru adoptat în activitatea noastră, de acoperire a întregii sfere de competenţă precum
şi, din punct de vedere teritorial, a întregului municipiu. Domeniile de activitate pe
care se înregistrează sancţiunile aplicate, scot în evidenţă în acelaşi timp, aspectele
care necesită atenţie în continuare şi pe care trebuie să ne concentrăm.

Se remarcă faptul că, în ce priveşte ordinea şi liniştea publică precum şi
circulaţia rutieră vom avea permanent front de lucru, chiar dacă, în multe cazuri,
faptele constatate au fost de o gravitate redusă, iar pericolul social al acestora a
determinat agentul constatator să aplice doar avertismente la aproape două treimi din

ele ( 63,6 % ) la circulaţie rutieră şi în aproape jumătate din situaţii ( 43, 8 % ) la
ordine publică. În acest fel răspundem şi în faţa celor care au considerat ca fiind
prea ridicat nivelul de intransigenţă a poliţiştilor locali, menţionând totuşi că numărul
de sancţiuni aplicate a avut mereu însemnătatea sa, dar important pentru noi a fost şi
rămâne mereu nevoia de a rezolva problemele constatate la nivelul comunităţii şi de
oferire, atât cât depinde de noi, a confortului minim necesar cetăţeanului. Aşa cum am
procedat mereu, cel puţin în domeniul circulaţiei rutiere, încercăm să menţinem în
măsurile luate, un echilibru între rigorile legii şi posibilităţile oferite de infrastructura
rutieră existentă, dar şi, pe cât posibil, asigurarea unui trafic fluent.
Un subiect de discuţie aici este cel conturat de salubritate şi gestiunea
deşeurilor, unde numărul deosebit de mare al sancţiunilor evidenţiate, respectiv 449,
este determinat de încălcarea prevederilor art. 3.42 din HCL nr. 106/2009 - Căutarea
sau colectarea de deşeuri de orice fel din recipientele de deşeuri de la platformele
gospodăreşti, faptă comisă cu precădere de locuitori ai cartierului Bora care nu dispun
de venituri şi nici nu deţin bunuri, mai mult chiar, unii dintre ei nu deţin nici acte de
identitate. Fenomenul a fost prezentat şi serviciilor cu atribuţii din cadrul
administraţiei publice locale ( SPAS, DIT) pentru identificarea unor soluţii comune.
NR.
CRT.

DOMENII DE ACTIVITATE

TOTAL
Total

Circulaţia pe drumurile publice

2.865

Avertism
ente
verbale.
1.043

Avertis
mente
scrise.
610

Amenz
i

VAL.

1.212

250.68
4

Distrugerea,
domeniului public

48

24

9

15

2.650

Salubritate, gestionarea deşeurilor
.
Îngrădirea, ocuparea domeniului.

833
89

302
44

39
3

492
42

73.335
11.250

Nemenţinerea aspectului estetic :

14

4

1

9

1.650

sănătatea 13

9

1

3

400

61

25

8

28

3.750

1.587

638

57

892

6

2

1

3

241.00
1
1.500

1
2

3

deteriorarea

4
5
6
7

Poluarea
publică

mediului,

Animale în libertate
Tulburarea liniştii publice, injurii,

8
9

Comerţ ilegal

10

Altele

T O TAL

136

17

10

109

11.069

5.652

2.108

739

2.805

597.28
9

Aflaţi într-o continuă colaborare cu Poliţia municipiului Slobozia, am avut în
teren, în mod constant, patrule mixte. Acest mod de lucru a permis poliţiştilor locali
implicarea directă în acţiuni şi activităţi diverse, alături de agenţii acestei instituţii şi,
totodată, menţinerea unei legături eficiente şi continue cu toţi cetăţenii, ca urmare a
luării la cunoştinţă în timp real a tuturor problemelor sesizate de către aceştia la
oricare dintre cele două instituţii şi cu posibilitatea intervenţiei rapide în rezolvarea lor.
Deasemenea, prin organizarea teritoriului unităţii administrative pe cele 11 sectoare
( dintre care două sunt reprezentate de cartierele Bora, Slobozia Nouă), am creat
posibilitatea menţinerii permanent deschise a canalelor de legătură cu cetăţenii, în
scopul asigurării acelei relaţii care să permită definirea activităţii noastre ca un
serviciu comunitar aflat exclusiv în slujba comunităţii.

Ordinea şi liniştea publică
Din sfera de activităţi atribuite în competenţă de Legea nr. 155/2010 dar şi de
HG nr. 1332/2010, cea care defineşte Poliţia Locală, este activitatea de menţinere a
ordinii şi liniştii publice, completată cu activitatea de control şi supraveghere a
circulaţiei rutiere, chiar dacă, prin comparaţia numărului de sancţiuni aplicate, pare că
ordinea este inversă. Având în teren un număr de 25 de poliţişti locali în cadrul
compartimentului de ordine publică şi 6 poliţişti locali din compartimentul de
circulaţie rutieră, care şi ei au atribuţii în acest domeniu, am realizat o medie de 49
de sancţiuni/agent, aplicate în temeiul Legii nr. 61/1991, comparabilă cu media de 50
din anul precedent. Acţiunile desfăşurate acoperă o gamă destul de largă :
-acoperirea prin patrulare a întregii suprafeţe a unităţii administrative,
Este o activitate curentă, avându-se în vedere menţinerea zilnică sub observaţie a
întregului teritoriu şi abordarea tuturor faptelor constatate de încălcarea legii. Se
remarcă o creştere substanţială a numărului de sancţiuni aplicate în baza Legii nr.
61/1991 comparativ cu anii precedenţi – 145 % faţă de 2013 sau 120 % faţă de 2014,
ponderea având-o cele determinate de comiterea de fapte de tulburarea liniştii publice,
urmată îndeaproape de consumul de alcool pe domeniul public. Totodată, iese în
evidenţă perioada de vară, cu lunile mai–septembrie, când, în special în partea a doua
a zilei şi seara, s-au aplicat cele mai multe sancţiuni, aşa cum dealtfel se
înregistrează în fiecare an.
Fapta contravenţională

2011

2012

2013

2014

2015

1
2
3
4
5
6

TOTAL sancţiuni la
Legea nr. 61/1991
din care pentru :
Adresarea de ameninţări
Consum de alcool pe
domeniul public
Tulburarea liniştii publice
Refuz de legitimare
Apelare la mila publicului
Prostituţie

1220

1145

1109

1347

1612

166
286

162
204

168
251

163
222

223
382

352
90
88
81

440
84
48
99

339
51
45
58

452
66
72
182

519
61
72
219

O evoluţie în continuare pozitivă se regăseşte şi la ceea ce reprezintă un indicator
al autorităţii instituţiei noastre în teren, în faţa cetăţeanului. Este vorba despre cele 61
de sancţiuni aplicate pentru refuzul de legitimare.

Aici ne situăm, în cifre absolute, sub nivelul anilor anteriori dar şi în cifre
relative procentul celor care se opun măsurilor luate de către poliţiştii locali, raportat
la total, de 3,8 %, este sub nivelul celor 7,3 % din 2011-2012 dar şi a celor 4,9 %
din 2014.
Pentru a putea cunoaşte cât mai exact localizarea sau concentrarea faptelor de
natură contravenţională la nivelul municipiului, prezentăm datele sintetizate pe cele
11 sectoare, dintre care se evidenţiază cu cele mai multe sancţiuni :
Sector

Sector1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector5

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Total

Din care

Total

Din care

Total

Din care

sancţiuni
555
648
189
250
467

Legea 61
205
142
44
73
145

sancţiuni
1030
801
400
377
536

Legea 61
258
144
85
85
161

sancţiuni
934
1310
358
270
679

Legea 61
311
249
95
83
146

Sector6
Sector7
Sector 8
Sector 9
Sector 10
Sector 11

714
251
195
193
106
39

210
69
64
72
65
18

1020
269
193
314
140
47

263
61
43
150
80
17

1086
278
231
313
150
43

-Sectorul 1 care cuprinde teritoriul din zona Pieţii agroalimentare,
-Sectorul 2, cu zona cuprinsă la sud de b-dul M. Basarab, între b-dul Chimiei şi Parcul
de Est,
-Sectorul 5, reprezentat de cartierul 500,
-Sectorul 6, zona centrală a municipiului, cea mai densă, dintre bulevardele M.
Basarab, Cosminului şi Ştefan cel Mare.

Divizând şi sectoarele în zone cu suprafeţe mai mici, 51 la număr în total şi
extinzând analiza rezultatelor activităţii noastre până la nivelul acestora, putem
contura mai precis punctele în care prezenţa şi acţiunile poliţiştilor locali trebuie
să se materializeze mai intens, în intenţia de a avea sub control fiecare zonă din
municipiu în parte. Ies în evidenţă zonele cele mai dens populate : zona
Al.Vânători-Al. Rondă, zona Cuza Vodă-Constructorilor, la care se adaugă Cartier
500 şi Cartier Bora. Din tabelul următor se remarcă o constantă pentru aceste zone
şi chiar cu o creştere în 2015 la capitolul total sancţiuni dar şi la cele aplicate la Legea
nr. 61/1991, cu o singură şi surprinzătoare excepţie : cartierul 500
(Al.Şcolii-Al.Nordului-Str.Nordului), unde cele 60 de sancţiuni se situează sub nivelul

288
85
66
160
110
19

anului precedent.
Aceste sinteze permit formarea unei imagini reale a ceea ce se petrece pe raza
municipiului şi, ca urmare crează posibilitatea organizării activităţii şi planificării
efectivelor astfel încât să corespundă cerinţelor în timp şi spaţiu.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

ZONA
Str. Cuza Vodă-Constructorilor
Bl. MFA-Al. Crinilor
Al. Vânători-Al. Rondă
Al.Şcolii-Al.Nordului-Str.Nordului
Zona MB
Cartier Bora

TOTAL
sancţiuni
255
157
1009
140
206
150

Din
care
Legea nr. 61/1991
98 – 38,4 %
57 – 36,3 %
140 – 13,9 %
60 – 42,8 %
57 – 27,7 %
110 – 73,3 %

Unul dintre aspectele avute în atenţie în mod permanent este cel legat de prezenţa
pe domeniul public a unor persoane care apelează în mod repetat la mila publicului.
Putem spune că în ultimii ani fenomenul, în manifestarea sa clasică, determinat de
persoane consacrate, în covârşitoarea majoritate venite din alte localităţi, nu mai
este prezent în municipiu, cu excepţii sporadice pentru care luăm rapid măsuri de
îndepărtare. Însă avem de-a face cu prezenţa unor locuitori ai municipiului ori a
unor persoane fără adăpost, cunoscute a fi de mai mult timp în localitate, care
apelează, în special în zonele lăcaşelor de cult, la persoanele care vin la biserică,
solicitând de obicei alimente. Astfel de cazuri au determinat aplicarea unui număr de
72 de sancţiuni.
Pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi pentru prevenirea faptelor
antisociale în zona blocului SACO, poliţiştii locali şi agenţii din cadrul Poliţiei
Municipiului Slobozia au acţionat, ocazie cu care au fost legitimate 96 de persoane, au
fost controlate 5 autovehicule şi s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale,
În preocuparea de a avea sub control ordinea şi liniştea publică, în anul 2015 au mai
fost instalate 22 camere video, dintre care 7 în zona Bora, unde acum există
posibilitatea citirii şi identificării numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor, cu
captarea de imagini pe cele trei direcţii din intersecţie: ieşirile din municipiu spre
Călăraşi, respectiv spre Cosâmbeşti şi spre podul de pe râul Ialomiţa.
-supravegherea unităţilor de învăţământ
Reprezintă una dintre preocupările de bază ale poliţiştilor locali, fiecare zi de
activitate a acestora din perioada anului şcolar, începând cu supravegherea unităţilor
de învăţământ. Întrucât prin planul unic de acţiune în acest domeniu, încheiat la
nivelul IPJ Ialomiţa, acestea au fost repartizate pe instituţii de ordine publică, Poliţiei
Locale Slobozia îi revin în responsabilitate şcolile generale nr 1, 2, 3 şi liceul I.
Perlea. În plus faţă de această planificare, se face şi supravegherea zilnică a şcolii
generale nr. 5-Slobozia Nouă şi, în funcţie de efectivele disponibile, a şcolii generale
din cartierul Bora. Totodată, pentru rezolvarea situaţiilor determinate de sesizările
locatarilor din zonă, în funcţie de context, este supravegheat liceul M. Eminescu şi
căile pietonale de acces spre liceu.
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Aceste activităţi presupun urmărirea atentă a afluxului de pietoni ( elevi şi
părinţi în special ) pe arterele din imediata apropiere a şcolilor, supravegherea
circulaţiei autovehiculelor cu care, în majoritatea cazurilor, vin elevii la şcoală şi
urmărirea persoanelor care nu-şi justifică prezenţa în zonă. La şcoala generală nr. 3,
acţiunea vizează ambele puncte de acces : din b-dul Unirii, respectiv din str.
Domniţa Bălaşa, iar la şcoala generală nr. 2, unde asigurăm prezenţa la intersecţia str.
Constructorilor cu str. T. Vladimirescu, dar şi la intrarea dinspre b-dul. M. Basarab. În
scopul prevenirii unor evenimente în care să fie implicaţi elevi, se urmăresc zilnic, la
orele de sfârşit a programului şcolar, zonele limitrofe şcolilor şi arterele pietonale din
imediata apropiere a acestora, traseul elevilor navetişti spre gară sau autogară, la
plecarea spre casă.
Faţă de anii precedenţi, indiscutabil starea de lucruri este mai bună, numărul
de evenimente petrecute în incintele sau în zonele limitrofe ale unităţilor şcolare este
într-un continuu regres, scăzând sub jumătate faţă de 2012 sau 2013. Înregistrate în
bazele noastre de date sunt doar 6 situaţii de prezenţe nejustificate în preajma şcolilor,
ocazie cu care persoanele respective au şi fost îndepărtate şi trei cazuri de altercaţii
între elevi care au fost rezolvate prin intervenţia poliţistului local. În cadrul liceului Al.
I. Cuza, au fost preluate spre rezolvare de către agenţii noştri care se găseau în zonă în
timpul patrulării, 5 cazuri în care elevii au avut un comportament agresiv faţă de
colegi de-ai lor sau faţă de paznicul liceului, în 4 dintre ele luându-se măsura
sancţionării celui vinovat.
-menţinerea sub observaţie a parcurilor şi zonelor de agrement
Reprezentând puncte de atracţie pentru locuitorii municipiului pe timp de vară,
toate zonele de agrement sunt atent monitorizate în special la orele de aflux intens. Se
remarcă din tabelul următor faptul că în 2015 numărul de sancţiuni aplicate doar în
parcuri este substanţial mai mare faţă de anii anteriori. Acest lucru este urmarea
numărului mai mare de acţiuni desfăşurate, cu prezenţa pe intervale mai mari de timp
pe aceste zone, în care încă un aspect urmărit a fost cel legat de menţinerea curăţeniei
şi combaterea faptelor de aruncarea pe domeniul public a deşeurilor alimentare, a
ambalajelor şi, în special, a cojilor de seminţe, care rămâne unul din principalele
obiceiuri ale cetăţenilor Sloboziei. Totodată, este menţinut sub control mobilierul
urban : bănci de odihnă, toalete ecologice, corpuri de iluminat, şi sunt comunicate
către DADP situaţiile în care sunt necesare intervenţii pentru efectuarea de lucrări
de reparaţii şi remedieri. În scădere faţă de anii precedenţi, cazurile de distrugere a
mobilierului încă se mai înregistrează, pe lângă cele de uzură firească a acestuia. Au
fost înregistrate 28 de cazuri în care au fost rupte componente ale mobilierului.
2013

2014

2015

Parcul

Total
Sancţiuni

d.c. la
Legea 61

Total
Sancţiuni

d.c. la
Legea 61

Total
Sancţiuni

d.c. la
Legea 61

Tineretului

62

21

46

15

105

25

M. Sadoveanu

5

1

3

3

15

12

Univ. Copiilor

3

1

2

0

29

8

C.F.R.

9

3

20

16

58

19

E 14

9

1

21

8

46

18

Est

12

5

18

7

34

15

Ialomiţa

13

8

11

1

62

14

M. Eminescu

12

5

2

1

15

6

TOTAL

125

45

123

51

364

117

În scopul supravegherii zonelor expuse din parcurile cele mai frecventate, au
fost instalate sisteme de supraveghere video cu două camere fixe în parcul Ialomiţa,
unde s-a realizat şi o reţea de internet pentru accesul wireless. Deasemenea în Parcul
Tineretului a fost instalată o cameră speed dome în zona pavilionului.
-măsuri de ordine ocazionate de manifestările publice
Un capitol al activităţii de menţinere a ordinii şi liniştii publice este cel de participare,
alături de IJJ Ialomiţa şi de Poliţia municipiului Slobozia, la luarea măsurilor specifice
cu ocazia manifestărilor publice, dintre care cele mai ample, care au necesitat
mobilizarea suplimentară de efective, au fost cele din cadrul manifestărilor cuprinse de
Serbările municipiului Slobozia. Astfel se pot menţiona acţiuni la :
- 10 manifestări religioase,
8 manifestări sportive,
- 14 manifestări culturale,
- 30 mitinguri, manifestări de protest şi alte activităţi autorizate
- Acţiunile din cadrul Serbărilor municipiului Slobozia,
- 4 Târguri tradiţionale.
Toate aceste acţiuni s-au derulat fără a se înregistra evenimente. În fiecare dintre
aceste acţiuni, poliţiştii locali au fost cei care au asigurat fluenţa traficului rutier,
dirijând circulaţia, atunci când s-a impus, în punctele aglomerate şi, în acelaşi timp,
au realizat resistematizarea circulaţiei rutiere în zona M.Sadoveanu-Al. Parcului-Al.
Fotbalului, pentru intervalul de timp în care au avut loc activităţile ocazionate de
Serbările municipiului Slobozia.
-acţiuni de însoţire
Însoţirea funcţionarilor publici din aparatul propriu al primarului sau a altor persoane
cu anumite responsabilităţi stabilite prin lege, în acţiunile desfăşurate de către aceştia,
este realizată de către poliţiştii locali, asigurându-le securitatea. În această privinţă
poliţiştii locali au derulat:
-56 acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici din primărie,
-26 de acţiuni de executare a mandatelor de aducere în faţa instanţei a unor persoane
având calitatea de martori sau inculpaţi în dosare penale,
-6 acţiuni de însoţire a reprezentanţilor operatorului de transport public de călători,
-110 acţiuni de însoţire a transporturilor agabaritice,
-6 acţiuni de însoţire a executorilor judecătoreşti sau a reprezentanţilor altor instituţii
în acţiuni de control,
-6 acţiuni de conducere a unor persoane la spital sau la centrele sociale.
-persoane fără domiciliu, minori nesupravegheaţi
Numărul acestora este în continuă fluctuaţie, ca urmare a apariţiei pe raza
municipiului, unor persoane cu acelaşi statut, venite din alte localităţi ori ca urmare a

decesului altora. Evidenţele noastre cuprind 34 persoane, din care 7 au fost luate în
evidenţă în acest an, cu toate datele de identificare precum şi un istoric al fiecăruia,
fiind făcute cunoscute SPAS. Am acţionat mereu în sensul de a-i îndruma sau
conduce la centrele sociale sau de a-i îndepărta din zonele locuite unde amenajarea
de adăposturi improvizate determină un disconfort clar într-un centru urban. Înclinaţia
lor, formată în ani, de a nu accepta reguli ( de igienă, de disciplină, de program ) îi
determină să refuze sistematic îndemnurile poliţiştilor locali şi ai asistenţilor sociali
cu care colaborăm, de a se caza în centrele amenajate pentru astfel de situaţii, cu
excepţia cazurilor disperate în care starea de sănătate sau condiţiile climatice îi
forţează. Ca urmare, suntem nevoiţi să monitorizăm permanent prezenţa acestora în
spaţiul public şi să fim pregătiţi să intervenim pentru a lua măsurile necesare.
-autovehicule abandonate
La acest moment, vehiculele abandonate nu mai ridică probleme pe raza municipiului.
Cele 28 de vehicule, aflate în acest moment în evidenţă, sunt doar susceptibile de a
se încadara în viitorul apropiat în prevederile Legii nr. 421/2002, la această dată
nefiind îndeplinite condiţiile declarării lor ca vehicule abandonate sau fără stăpân. La
cele 25 de astfel de vehicule la data de 1 ianuarie 2015, s-au adăugat 17 luate în
evidenţă pe parcursul anului, răstimp în care alte 14 au fost ridicate de către
deţinătorii legali şi valorificate, depozitate pe terenuri proprietate privată sau puse în
funcţiune. Nu au fost cazuri care să impună aplicarea de sancţiuni.
-autovehicule la vânzare
Acest subiect este închis la nivelul anului 2015, situaţiile constatate sporadic neavând
caracterul cuvenit de încadrare în prevederile HCL nr. 106/2009. Toate autoturismele
scoase la vânzare de către deţinători sunt expuse în parcarea Kaufland.
Circulaţia rutieră
Circulaţia rutieră reprezintă o latură a vieţii cotidiene supusă unor constrângeri
clare, izvorâte din acte normative, a căror respectare trebuie strict urmărită, fapt
pentru care Legea nr. 155/2010 prevede competenţe şi pentru Poliţia locală.
Competenţele sunt limitate doar la constatarea şi sancţionarea faptelor de natură
contravenţională de încălcare a normelor legale privind oprirea şi staţionarea
autovehiculelor, a celor privind masa maximă autorizată şi accesul interzis, a
normelor legale privind circulaţia pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune
animală, precum şi a normelor legale ce trebuiesc respectate în zona pietonală şi
zona rezidenţială. Este activitatea cu cel mai mare număr de sancţiuni, lucru
determinat şi de faptul că intensitatea traficului este din ce în ce mai mare la o
infrastructură rutieră neschimbată.
La acest capitol, derulăm zilnic, pe parcursul anului şcolar, când afluxul de
autovehicule este foarte mare, acţiuni de dirijare a traficului rutier în zona şcolii
generale nr. 3 la intersecţia b-dul Unirii cu str. Ardealului dar şi pe b-dul M. Basarab
cu str. M. Sadoveanu.
Acţiuni similare desfăşurăm în toate situaţiile în care au loc lucrări în
carosabil :

-lucrările de asfaltare, executate, în cea mai mare parte, în perioada
august-noiembrie pe un număr însemnat de artere rutiere şi suprafeţe de parcare, în
cartierul 500 şi zona MB,
- lucrări de investiţii pe traseul Piaţa Unirii – zona Stadionul nou la conducta
de gaze, care impun măsuri de asigurare a fluenţei traficului rutier.
-reparaţii ale infrastructurii subterane de apă, canalizare
-lucrări de toaletare a vegetaţiei de pe aliniamentul arterelor rutiere
dar şi cu ocazia tuturor manifestărilor publice (culturale, sportive, religioase etc.)
desfăşurate pe arterele rutiere. Concomitent, s-a acţionat şi în ceea ce priveşte
îndepărtarea autovehiculelor staţionate pe carosabil sau pe suprafeţele parcărilor, în
toate punctele în care s-au derulat manifestări publice sau au fost executate lucrări de
reparaţii sau investiţii, numărul lor ajungând la peste 2000.
A fost ţinut sub supraveghere sistemul de semnalizare rutieră, propunând
completarea sau înlocuirea unui număr de peste 50 de indicatoare rutiere, refacerea
marcajelor rutiere în zonele în care s-au executat lucrări în carosabil, înfiinţarea unui
număr de trei treceri de pietoni în puncte de trafic pietonal intens. Deasemenea, în
scopul asigurării siguranţei întregului trafic în zone aglomerate din punct de vedere
rutier, poliţia locală a propus crearea unui număr de 5 sensuri unice pe artere pe care
circulaţia pe două sensuri este extrem de dificilă iar accesul autovehiculelor de
intervenţie este împiedicat, efectuarea de lucrări de extindere a carosabilului în trei
zone ( CEC, Feroviarul, Parcul M. Sadoveanu ) prin care s-ar asigura o creştere a
capacităţii de parcare fără afectarea arterei rutiere. Totodată, a fost deschisă Aleea
Lujerului, prin desfiinţarea barierei din faţa Camerei de Comerţ.
Activitatea Serviciului de Circulaţie rutieră a completat acţiunile zilnice de
supraveghere cu acţiuni punctuale pe aspecte clar delimitate prin planuri de măsuri,
prin care s-a urmărit modul de respectare a legislaţiei rutiere de către pietoni sau
conducători auto. Pe ansamblu, la acest capitol sunt înregistrate 2.576 sancţiuni, din
care 1176 amenzi, în valoare de 249.684 lei, înscriindu-se în linia stabilită în toţi
aceşti 5 ani în care aplicăm prevederile OUG nr. 195/2002.

Controlul activităţii comerciale
Această preocupare a instituţiei noastre a avut permanent în vedere în primul rând,
modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ de către toţi comercianţii – societăţi
comerciale sau producători agricoli, în pieţele agroalimentare din Slobozia. Prezenţa
poliţiştilor locali aici a fost zilnică, intervenind în remedierea unor situaţii constatate
sau acordând sprijin reprezentanţilor administraţiei pieţii în aplicarea propriului
regulament. Poate de aceea sancţiunile aplicate sunt în număr nesemnificativ – 6. A
fost verificat modul în care societăţile comerciale respectă obligaţile legale în ce
priveşte autorizarea unităţilor comerciale, autorizarea personalului angajat, ocuparea
în condiţii legale a terenului aflat în domeniul public sau privat al UAT. Deasemenea,
au fost urmărite situaţiile în care persoane neautorizate efectuează acte de comerţ
stradal, în vederea îndepărtării şi îndrumării lor către pieţele amenajate.
Au fost desfăşurate acţiuni de :
-verificare a autorizării unităţilor de alimentaţie publică. Aşa cum se procedează anual,
unităţile de alimentaţie publică ( localuri sau terase estivale ) sunt verificate din punct
de vedere al autorizării şi al respectării programului de funcţionare. În 2015, acest
lucru s-a realizat în două rânduri. În perioada
iunie-mai au fost verificate 27 de
unităţi care în anii precedenţi îşi amenajau terase estivale. Cu această ocazie s-a
constatat faptul că nu s-a mai recurs la această formă de comerţ, iar respectivele
societăţi deţineau pentru spaţiile utilizate, autorizaţiile necesare. În perioada
octombrie-noiembrie, în colaborare cu reprezentantul compartimentului de autorizare
din primărie, au fost inventariate şi verificate toate unităţile de alimentaţie publică. Au
fost verificate în aceasta acţiune 113 societăţi comerciale, alte 20 având activitatea
suspendată. Pentru cele verificate s-a luat şi măsura recalculării suprafeţelor utilizate în
activitatea de comerţ de alimentaţie publică şi, totodată, ca urmare a deficienţelor
constatate, s-au aplicat trei sancţiuni pentru lipsa autorizaţiei ori pentru neafişarea
orarului de funcţionare şi s-a acordat termen pentru încheierea contractului de prestări
de servicii de salubritate ori prezentarea actelor de calificare pentru personalul angajat.

-verificarea modului de ocupare a domeniului public de către unităţile de
comercializare a presei. Au fost verificate 6 societăţi comerciale şi persoane fizice
autorizate, constatându-se că acestea dispun de un număr total de 17 tonete şi 9
chioşcuri, dintre care 7 tonete şi 4 chioşcuri nu erau folosite. Pentru cele utilizate,
agenţii economici au prezentat dovada achitării taxelor legale la momentul verificării
sau în termenul stabilit în timpul controlului. Toate tonetele neutilizate au fost ridicate
de către deţinători. Chioşcurile au rămas pe domeniul public al municipiului ca
urmare a litigiului existent în instanţă.
Tot din punct de vedere al activităţii comerciale au fost verificate autoturismele
care efectuează transport în regim de taxi. În cadrul controlului s-a urmărit existenţa
autorizaţiilor de funcţionare, a contractului de dispecerizare, a atestatului profesional
pentru conducătorul auto. Dintre cele 209 autovehicule autorizate, au fost controlate în
teren într-o primă etapă 89, adică 42 %. În vederea finalizării acţiunii de verificare au
fost invitaţi la sediul Poliţiei Locale şi reprezentanţii operatorilor de transport în regim
de taxi cu toate autoturismele utilizate ca taxi, precum şi conducătorii acestora, cu
documentele legale pe care trebuie să le deţină.S-au constatat două abateri care au
impus aplicarea de sancţiuni.
În perioada 17-20.11.2015, s-a verificat modul de ocupare temporară a unor
locuri publice pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale şi servicii de piaţă, ocazie
cu care au fost verificaţi 30 de comercianţi, dintre care 20 nu deţineau acord emis de
Primăria Slobozia, pentru panourile publicitare expuse pe domeniul public, drept
pentru care s-a acordat un termen de intrare în legalitate.

Salubritate-protecţia mediului
Domeniul salubrităţii şi gestiunii deşeurilor reprezintă element de mare
importanţă în administraţia publică, ceea ce obligă la o abordare temeinică şi
sistematică a fiecărui aspect legat de aceasta. Preocuparea noastră constantă este
susţinută de evoluţia pozitivă semnalată în teren a stării de curăţenie din municipiu,
fapt care a determinat şi o reducere în ultimii ani a numărului de măsuri de
sancţionare. Creşterea numărului de sancţiuni în 2015 la cca.140 % faţă de o medie
a ultimilor trei ani, s-a datorat exclusiv acţiunii prin care am încercat eliminarea
fenomenului de căutare a deşeurilor în containerele de la platformele gospodăreşti.
Sunt înregistrate numai pentru această abatere 449 de sancţiuni ( 42 % din total ) ceea
ce completează consistent măsurile luate în acest domeniu, până la cele 1078
înregistrate în total.
O altă acţiune susţinută a fost, similar anilor anteriori, cea de combatere a faptelor
prin care se aruncă pe domeniul public ambalaje sau resturi alimentare, coji de
seminţe, finalizată în acest an cu un număr de 236 de sancţiuni, adică 22 % din
numărul total al sancţiunilor aplicate. Vechile situaţii de depozitare a deşeurilor pe

domeniul public au scăzut drastic – 27 de sancţiuni, mai multe – 40, aplicându-se
pentru deţinătorii de animale de companie care nu se îngrijesc de curăţenia
domeniului public în timpul şi ca urmare a plimbării acestora pe aleile pietonale sau în
spaţiile verzi.
Efectele activităţii în acest domeniu sunt vizibile dacă ţinem seama de
reducerea numărului de puncte în care mai sunt depistate deşeuri depozitate
neautorizat, dar şi de volumul acestora. Nu au mai fost semnalate astfel de depozitări
pe malurile râului Ialomiţa din zona podului rutier, pe terenul limitrof noului cartier
al Tineretului de la punctul de final al străzii Ianache, în zona lizierei din partea de
nord a municipiului, pe suprafeţele de teren agricol din jurul cartierului Slobozia
Nouă şi chiar, cu unele excepţii ce vor fi supravegheate în continuare, terenurile
limitrofe cartierului Bora.
Reclamaţii şi sesizări
Numărul de reclamaţii şi sesizări în anul 2015 a fost de 1517, dintre care 386
neconfirmate. Dispunerea lor în funcţie de încadrarea juridică a faptei sesizate este :
792 la legea nr. 61/1991, 347 la HCL nr. 96/2014, 377 altele. Rezolvarea lor a
determinat aplicarea unui număr de 885 sancţiuni, din care 196 amenzi. Totodată s-au
mai luat măsuri de sesizare a altor instituţii cu competenţe în situaţiile respective în 10
cazuri, îndrumarea petenţilor către poliţia naţională sau instanţă în 10 cazuri,
îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost în 24 de situaţii, adrese către părinţii
minorilor care tulburau liniştea în 17 situaţii. În plus, în 18 situaţii au fost aplicate
sancţiuni persoanelor care au apelat organele de ordine în mod nejustificat.
Total reclamaţii
Neconfirmate
Din care : la
Legea nr. 61/1991
la HCL nr. 96/2014
Sancţiuni aplicate
prin
rezolvarea
reclamaţiilor

2013 : 1462
224–15,3 % din total

2014 : 1530
2015 : 1517
274 – 17,9 % din total 386 – 25,4 %
total
744– 50,9 % din total 702 – 45,9 % din total 792 – 52,2%
total
352– 24,1 % din total 370 – 24,2 % din total 347 – 22,9 %
total
793–64%
din 883 – 66,3 % din 885 – 78,2 %
reclamaţiile
reclamaţiile
reclamaţiile
confirmate
confirmate
confirmate

După cum reiese din tabel, evoluţia numărului total de reclamaţii şi sesizări pe
ultimii ani este aproximativ liniară, cu foarte mici diferenţe, la fel ca şi a numărului de
reclamaţii la Legea nr. 61/1991. Chiar şi numărul de sancţiuni aplicate este similar
anului precedent 2014 şi doar cu puţin mai mare – de 111 % faţă de 2013.

din
din
din
din

Analizând situaţia pe sectoare, se remarcă faptul că sectoarele 1, 2, 5 şi 6 ies în
evidenţă cu cel mai mare număr de reclamaţii, în mod similar cu situaţia sancţiunilor.
Deasemenea, evoluţia lunară a acestora precum şi cea a sancţiunilor, constituie un
indiciu în plus în ceea ce priveşte modul de orientare şi organizare a acţiunilor şi
efectivelor în perioadele următoare.
Dispecerat
Dispeceratul Poliţiei Locale Slobozia desfăşoară o activitate esenţială pentru
bunul mers al instituţiei, el reprezentând placa turnantă în întregul proces de
comunicare în interior, pe verticală şi orizontală, precum şi cu exteriorul : cetăţeni,
instituţii, agenţi economici.
Activitatea desfăşurată 24 de ore din 24 cu personal avizat şi autorizat pentru
comunicaţii radio şi pentru accesul în bazele de date proprii şi cele ale MAI,
cuprinde :
-gestionarea armamentului şi a tuturor celorlalte dotări pe care le predau/preiau la
fiecare schimb de lucru şi le utilizează poliţiştii locali în activitate,
-primirea sesizărilor şi reclamaţiilor transmise direct, a celor telefonice sau scrise, din
partea cetăţenilor,
-urmărirea bunei funcţionări a sistemelor de supraveghere video şi sesizarea
deficienţelor sau defecţiunilor constatate,
-urmărirea, prin intermediul camerelor video, în timp real, a situaţiei în teren şi
comunicarea către poliţiştii locali a celor constatate pentru intervenţia şi luarea de
măsuri de către aceştia, precum şi a acţiunilor poliţiştilor locali, derulate în zonele în
care există astfel de camere, pentru a susţine activitatea lor,
-asigurarea pazei obiectivului pe tot intervalul de timp în care nu se desfăşoară alte
activităţi în sediul instituţiei,
-descărcarea imaginilor înregistrate în cazul producerii de evenimente pentru care este
necesară analizarea faptelor comise,

-urmărirea pe cât este posibil a imaginilor, cel puţin a celor din cele mai importante
zone, oferite de cele 192 de camere de supraveghere video de pe monitoarele instalate
aici.
Pe parcursul anului au fost efectuate 2965 de identificări în bazele de date ale
MAI privind persoanele sau autovehiculele, au fost descărcate 205 înregistrări video
din sistemele de supraveghere de pe raza municipiului, dintre care 140 au fost
solicitate de către structurile teritoriale ale Poliţiei Române, 7 de către instanţele
judecătoreşti, alte 58 fiind utile poliţiştilor locali în cauzele contravenţionale care
ajung în instanţă.

Sesizarea altor instituţii sau servicii
Pe parcursul activităţii zilnice a poliţiştilor locali, au fost constatate situaţii care
impuneau intervenţia altor entităţi, ca urmare a competenţelor acestora. În acest fel au
fost efectuate 260 de astfel de sesizări, cele mai multe către DADP – 221, SC Urban
SA – 28, Telekom – 6, şi câte una la SC Polaris SA, Poliţia municipiului Slobozia,
SPAS, CSM Slobozia, Taxi Alfa.
Activitatea în combaterea şi prevenirea infracţiunilor
Poliţiştii locali au constatat în flagrant un număr de 10 infracţiuni şi au prins 17
persoane autori ai acestor fapte. Totodată, au participat la constatarea altor 7
infracţiuni în flagrant alături de agenţii Poliţiei municipiului Slobozia
1. Furt din societate .................................................................................................................. 1;
2. Conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice …..................................... 1;
3. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat …….......................… 1;
4. Tentativă de furt .................................................................................................................... 2;
5. Distrugere auto ....................................................................................…………………....…3;
6. Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase ........................................................... 1;
7. Tulburarea gravă a liniştii publice, distrugere şi ultraj .......................................................... 1;
8. Furt de piese auto uzate .......................................................................................................... 1;
9. Furt din auto .........................................................……………………….……………......... 2;
10. Furt de bicicletă .................................................................................................................... 1;
11. Conducerea pe drumurile publice fără permis…………………………..………........…… 2 ;
12. Deţinere şi transport de materiale pirotehnice fără drept...................................................... 1;

Contestaţii
Situaţia anului 2015 în ceea ce priveşte numărul de PVCC contestate, confirmă
trendul stabilit în anii anteriori, cu un număr de contestaţii în continuă scădere şi cu un
număr de admiteri ale acestora de către instanţă în aceeaşi situaţie. Din cele 3368
PVCC cu amendă sau cu puncte penalizare întocmite în anul 2015, doar 25 au fost

contestate, adică 0,7 % din total. La acest moment doar 7 contestaţii au trecut de
prima instanţă, 6 fiind respinse :
2012

2013

2014

2015

Nr. PVCC ( cu amendă şi/sau
3184
1974
2686
3368
puncte penalizare)
d.c. - contestate
74
40
28
25
%
2,3 %
2%
1,04 %
0,7 %
- judecate
73
24
22
7
- admise
11
3
2
1
%
din 14,8 %
12,5 %
contestaţii
0,3 %
0,1 %
- respinse
62
–
85,2
%
21- 87,5 %
20 – 91 %
6 - 85,7 %
- % din total
PVCC
La 31.12.2015, nici situaţia contestaţiilor anului 2014 nu este definitivă tot ca
urmare a faptului că nu au trecut toate prin faţa instanţei, dar şi în acest caz, raportat la
numărul celor judecate – 22 din 28, se remarcă rezultatele bune obţinute, cu doar 2
admiteri, în care PVCC au fost anulate de instanţă.

Resurse umane şi pregătirea profesională
În ceea ce priveşte activitatea legată de pregătirea profesională a personalului,
trebuie menţionat faptul că 8 poliţişti locali au urmat cursurile de pregătire iniţială în
instituţiile de învăţământ ale MAI. La acest moment, 45 din cei 46 de funcţionari
publici cu statut specific ai instituţiei îndeplinesc toate condiţiile impuse prin
prevederile art. 18 din Legea nr. 155/2010, având absolvite cu certificat de absolvire,
cursurile de formare iniţială urmate în cadrul instituţiilor de pregătire ale MAI,
urmând ca întreg procesul să se finalizeze în 2016.
În aceste condiţii, experienţa celor peste 10 de ani de activitate, finisată de
volumul de noţiuni teoretice asimilate la aceste cursuri ( absolvite de toţi cursanţii cu
medii de peste 9.00 ) îşi spune cuvântul în toate acţiunile din teren, finalizate cu
rezultate bune şi soluţii juridice corecte. Conform prevederilor Legii nr. 188/1999, un
număr de 9 funcţionari publici cu statut specific şi 4 funcţionari publici cu statut
general au urmat cursuri de pregătire profesională în domenii legate de aspectele
juridice ale activităţilor desfăşurate de către poliţiştii locali, repectiv managementul
instituţiilor publice, managementul carierei şi dezvoltarea funcţionarilor publici,
transparenţa şi liberul acces la informaţii de interes public.

Îndeplinirea obiectivelor propuse
Referitor la modul de realizare a obiectivelor pe care ni le-am propus pentru
anul 2015, consemnăm :
-Finalizarea acţiunii de instalare a sistemelor de supraveghere video din zona b-dul.
Chimiei/str. Sudului, realizarea sistemului de supraveghere video la intersecţia b-dul.
Magheru/şos. Ciulniţei şi up-gradarea sistemului din sensul giratoriu Kaufland, toate pe
acelaşi sistem de înregistrare şi de recunoaştere a numerelor de înmatriculare a
autovehiculelor - obiectivele au fost atinse aproape în totalitate în ce priveşte sistemul
din b-dul. Chimiei, respectiv din intersecţia b-dul. Magheru/şos. Ciulniţei. Nu s-a
up-gradat sistemul din sensul giratoriu Kaufland
-Ocuparea prin concurs a celor trei posturi rămase vacante – concursurile au fost
organizate cu respectarea tuturor condiţiilor legale ocupându-se două posturi,
-Începerea lucrărilor de construire la obiectivul Extindere Sediu Poliţia Locală – a fost
derulată etapa de achiziţie a constructorului şi s-a încheiat contractul de execuţie a
lucrărilor. Începerea lucrărilor a fost amânată datorită condiţiilor de climă .
-Realizarea documentaţiei tehnice şi declanşarea procedurilor pentru executarea
lucrărilor de reabilitare a construcţiilor existent,e de amenajare a poligonului de
tragere acoperit pentru armament uşor în baza de pregătire – S-a obţinut autorizaţia de
construcţie, lucrările putând începe în acest an.

-Încheierea procesului de pregătire profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ din
cadrul MAI, a întregului personal – procesul de pregătire profesională conform art. 18
din Legea nr. 155/2010 este aproape finalizat, un singur angajat care a amânat
cursurile din motive de sănătate, va urma cursurile în perioada aprilie-iunie 2016.
-Creşterea gradului de implicare în acţiunile instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu,
pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice în municipiul Slobozia – participăm zilnic,
cel puţin în două din cele trei schimburi de lucru, în acţiunile de patrulare organizate
de către Poliţia municipiului Slobozia şi asigurăm în acelaşi mod, măsurile de ordine şi
pe cele de dirijare şi afluire a traficului nrutier la toate manifestările publice culturale,
sportive, religioase sau orice altă natură pe raza municipiului.
-Creşterea nivelului de exigenţă în evaluarea faptelor de natură contravenţională – este
un obiectiv atins prin faptul că numărul de sancţiuni înregistrate, prin aplicarea de
amenzi este mai mare decât în anii precedenţi, cu 30 – 80 % faţă de cel din ultimii trei
ani anteriori anului 2015.
-Participarea la acţiuni preventive în unităţile de învăţământ, în domeniul ordinii
publice şi circulaţiei rutiere – marcăm participarea la patru astfel de acţiuni,
răspunzând solicitărilor reprezentanţilor unităţilor de învăţământ
-Colaborarea cu SPCLEP în vederea punerii în legalitate a tuturor persoanelor care nu
au acte de identitate sau au aceste acte expirate – este o acţiune nefinalizată, ce urmează
şi în anul 2016 şi se va continua şi în anii următori.
-Efectuarea controalelor în scopul identificării construcţiilor provizorii cu caracter
publicitar, amplasate pe domeniul public şi privat al municipiului – acţiunea a fost
finalizată, cu stabilirea de măsuri de intrare în legalitate sau chiar cu sancţiuni
aplicate agenţilor economici vinovaţi.
Obiective propuse pentru anul 2016
-

Finalizarea lucrării de investiţii Extindere sediu Poliţia locală,
Declanşarea lucrărilor la obiectivul Reabiltare Bază de pregătire şi Construire
Poligon de Tragere Acoperit,
Pregătirea profesională sistematică pentru perfecţionarea modalităţilor şi
procedurilor de lucru
Continuarea, până la finalizare, a acţiunii comune cu SPCLEP, de punere în
legalitate a cetăţenilor fără acte de identitate,
Reevaluarea întregului sistem de semnalizare rutieră din municipiul Slobozia
( indicatoare, marcaje, semafoare rutiere ).

DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
Direcţia de Administrare a Domeniului Public, unitate în subordinea
Primăriei Municipiului Slobozia, înfiinţată în baza H.C.L nr. 33 din 17.03.1995 are ca
obiect de activitate administrarea domeniului public al municipiului Slobozia, pentru
realizarea căruia, prin HCL nr.187 din 30.11.2001 cu modificările şi completările
ulterioare, s-a aprobat înfiinţarea mai multor activităţi, toate acestea conducând la
atingerea scopului pentru care a fost înfiinţată unitatea.
Pe parcursul anului 2015, pentru realizarea obiectivelor propuse şi
cuprinse în proiectul de buget aprobat, întregul colectiv de salariaţi a acţionat pentru
ducerea la bun sfârşit a sarcinilor primite.
Pentru desfăşurarea activităţii de capturare a câinilor fără stăpân s-a perfectat
contract de prestări servicii cu un medic veterinar atestat pentru această activitate aşa
cum prevede legislaia de specialitate în vigoare la această dată. Pentru bunul mers al
activităţii, conducerea unităţii s-a preocupat şi de pregătirea personalului.
În acest
sens, s-au întocmit tematici cu subiecte de specialitate, întreaga bibliografie fiind
prelucrată de personalul de execuţie.
În anul 2015, Direcţia de Administrare a Domeniului Public a avut aprobat un
număr de 195 posturi iar prin H.C.L s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii al
unităţii.
Menţionăm că pe parcursul anului 2015, au fost rezolvate toate constatările făcute
de organele de control.

Pentru întărirea disciplinei la locul de muncă, s-au luat măsuri de verificare
permanentă a salariaţilor în urma căreia au fost date avertismente şi s-au diminuat
drepturi salariale.
Situaţia realizărilor pe anul 2015, defalcată pe secţii, se prezintă astfel:
SECŢIA REPARAŢII-ÎNTREŢINERE STRĂZI
1.Reparaţii asfaltice cu mixtură stocabilă în cantitate de 27.37 to pe
următoarele străzi:
Str. Nordului, Str. Gh. Doja, Zona 500apartamente, Str. Ialomiţei, Str. Decebal, Al.
Cosminului, Str. Constructorilor, Al. Băii
2 .Reparaţii asfaltice cu mixtură asfaltică în cantitate de 14808 to pe
următoarele străzi: Parcări rezidenţiale în cantitate de 2151 to: Str. Nisipuri Bl. 46, Str.
M. Sadoveanu Bl. 31, Str. M. Sadoveanu Bl 33, Al. Parcului Bl. 35, Al. Parcului Bl.
36, Str. Dorobanţi Bl. 58, Bl. 70, Al. Cosminului Bl C4; Bl. MB5, MB6, MB8, MB13,
MB15-16, MB18-19, MB20, Str. Odobescu (Arhivă), B-dl. Cosminului BN, Str.
Viilor Bl. R3, Str. Gh. Lazăr Bl. C1, Şos. Nordului Bl. V8, Magazin Ialomiţa.
Covoare asfaltice în cantitate de 10857 to: Şos. Nordului, Al. Rondă, Str. Prunului,
Al. Şcolii, Al. Nordului, Al. Castanilor, Al. Jandarmeriei, Al. Panselelor, Str. Lirei, Str.
Gh. Dima, Str. G. Enescu, Str. Ciprian Porumbescu, Str. Simfoniei, Prel. Sudului,
Filaturii, Str. Poligonului, Str Rahova, Str. Dorobanţi, Al. Spicului, Al. Bujorului, Str.
Avram Iancu.
Trotuare din asfalt în cantitate de 296 to: Str. Prunului, Str. Maramureş
Reparaţii asfaltice în cantitate de 1504 to: Şos. Nordului, Str. Nisipuri, Al. Rondă, Str.
Vânători, Al. Băii, Al. Nordului, Tenis Parc, Ansamblul160, Str.Dragoş Vodă, Str.
Maramureş, Al. Cosminului
3.Alei şi trotuare din pavaj în suprafaţă de 2686 mp în urmatoarele locaţii:
B-dl Unirii Bl. E16-17 şi Bl. U18, Parc Ialomiţa, Parc E14, Slobozia Nouă, Str.
Eminescu, Bl 15, Şos. Nordului, Orăşelul Copiilor Bl. 48, Şos Nordului – ANL, Bl.
MB20
4. Amenajare alei şi trotuare beton în suprafaţă de 2365 mp în următoarele locaţii:
Prelungirea Independenţei, Tenis Parc, Al. Nordului, Sera, Str. Dorobanţi, Str. Gh.
Dima, Str. G. Enescu, Str. Viilor Bl. P3, Bl. MB3, Bl. MB5
5. Lucrări de amenajare, completare şi reprofilare străzi cu piatră spartă în cantitate de
7800to:
Str. Filaturii, Str. Prunului, Str. Panduri, Str. Minerva, Str. Marginii, Str. Mărăşeşti, Str.
Cimitirului, Pădure Peri, Str. Plevna, Str. Dorobanţi, Platforma Sudului, Cartier
Tineret.
6. Lucrări de completare străzi cu material concasat în cantitate de 6305 to:
Cartier Tineret, Slobozia Nouă, Str. Filaturii, Şos. Nordului - ANL, Ansamblul 160,
DSV, Str. Gh. Dima, Pădure Peri
7. De asemenea, au mai fost executate următoarele lucrări:
Marcaje rutiere 7200 mp
Montat rigole Str. Viitor si Str. Gh. Doja – 5 177 buc
Jardiniere Stefan Cel Mare si B-dl. Matei Basarab

Refacere trotuare din pavele
Lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului.

SECŢIA SPAŢII VERZI
Pornind de la prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli prevăzut pentru
anul 2015 şi aprobat în şedinţa Consiliului Local în anul 2015 s-au efectuat o serie de
lucrări în spaţiile verzi şi parcurile din municipiul Slobozia, lucrări care sunt
enumerate mai jos :
1. Lucrări executate în spaţiile verzi din oraş şi parcuri
deszăpezit alei manual = 695520 mp, săpat gropi pentru plantat arbori şi arbusti =
2791 buc, plantat arbori şi arbuşti în spaţiile verzi din oraş şi parcuri = 2791 buc,
săpat şanş pentru plantat gard viu = 222mc, plantat gard viu = 903 ml, desfundat solul
la o casma = 5232 mp, încărcat gunoi, frunze, iarbă în mijloacele de transport = 82
tone, încărcat crengi din tăieri în mijloacele de transport = 423 to, tuns forme izolate
de esenţa moale mecanic = 4639 buc, cosit mecanic pe suprafeţe orizontale =
6621052 mp, greblat iarba după coasă mecanizată=425090 mp, strângerea şi
depozitarea diferitelor materiale împrăştiate pe teren aflate la suprafaţa solului =
1661945 mp, văruit arbori + borduri = 4310 buc, pregatit teren pentru gazonat =
10327 mp, semănat gazon pe suprafaţa de = 10327 mp, prăşit, plivit flori = 2454 mp,
tuns gard viu mecanic = 64129 mp, tuns manual mosaic = 1258 mp, pregătit teren
pentru plantat flori = 8868 mp, plantat flori epoca I = 125838 buc, plantat flori de
epoca a II –a = 413654
buc, udat cu furtunul flori, gazon,arbori şi arbuşti = 17140
buc, udat flori cu furtunul de la cisternă = 72554 mp, tăieri de corecţie, ameliorare
egalaj la arbori şi arbuşti = 11451 buc, tăiat arbori ( uscaţi, ca atac de boli şi
dăunători ) = 80 buc, măturat alei în parcuri şi oraş = 21187653 mp, întins pământ
de umplutură = 153 mc, combaterea dăunătorilor şi buruienilor la flori, arbori şi
arbuşti = 2299 mp, erbicidat vegetaţie pavele = 3388 mp, plantat bulbi lalele =
27642 buc, scos canna indica = 300 mp, muşuroit trandafiri =375 buc, des-muşuriot
trandafiri = 375 buc, curăţirea terenului de frunze , crăci cu grebla = 185963mp, tăiat
iarba la bordură =5944 mp, recoltat mlădiţe pentru butai = 3636 buc, mobilizat
solul , plivit, prăşit flori = 1841 mp, plivit de buruieni plante la brazdă = 1189 mp,
activităţi DDD contra capusi si tantari = 78791 mp
2. Lucrări executate la Sera de Flori: semănat la ladiţe flori din speciile
begonia = 9 lădiţe, lemn câinesc = 10 lădiţe, ienupar = 10 lădiţe , primula = 20
lădite , celosia = 1 lădiţa , salvia = 66 lădite, dalia = 43 lădiţe, petunia = 139 lădiţe ,
portulaca = 11 lădiţe , mesteacăn = 5 lădiţe, gazania = 10 ladiţe , cernite = 2 ladiţe ,
kechia scorpia = 4 ladite , mirabilis = 2 ladite , maclura = 2 ladite , azalee = 1 lad
lobelia = 1 lad , pansele = 100 ladite , bellis = 180 ladite , craita 30 ladite) – total
=646 ladite, pregătit amestec de pământ : 79 mc lucrări de intreţinere şi curăţenie în
sere :52000 mp, udat ghivece puse la parapet cu furtunul-6050000 mp
udat plante puse la parapet cu stropitoarea = 85000 mp

udat afara cu furtunul montat la gura de apa = 10000 mp
plantat flori la ghivece de 5 – 6 cm(primiula = 7851 , dalia = 14486 , salvia =
32135 , coleus = 24013 , petunia = 47019 , begonia = 8471 , gazania = 30047 ,
muscate = 1665 , mana maicii domnului = 900 , kalanchoe = 946 , cernite = 144 ,
kochia scorpia = 375 , marigold = 1035 , craita = 30047 ) – total =199134 ghivece
plantat la ghivece de 7-8 cm (coleus = 1944 buc) – total = 1944 ghivece
plantat la ghivece de 11-12 cm = (cyclam = 235 buc , coleus = 756 buc , canna
indica = 1660 buc , dalia = 184 buc , crizanteme = 4002 buc , petunia = 1397 buc ,
muscate = 2098 buc , cineraria = 3000 buc , begonia = 133 buc , gloxinia = 256 buc ,
gerbera = 236 buc) – total = 13957 ghivece
plantat la ghivece de 13-14 cm = (petunia curgatoate = 2516 buc , canna indica =
2000 buc) – total = 4516 ghivece
combaterea bolilor si daunatorilor la flori – 25500 mp
repicat I la ladite (piretum = 144 , begonia = 72 , petunia = 38 , portulaca = 39 ,
begonia = 30 , ageratum = 21 , primula = 22) – total = 366 ladite
repicat II la ladite (sedium = 83 , cineraria = 327 , irizinia = 378 ) - total =
788ladite
plivit de buruieni plante la brazde = 8800 mp
plantat bulbi la sol = 39300 buc ( lalele = 25000 buc , narcise = 4300 buc , fresii =
10000 buc
confecţionat butaşi lemnificaţi = 15530 buc
confecţionat butaşi erbacei = 12784 buc
Curăţat plante de rugină şi uscătură = 12000 buc
plantat puieţi de foioase şi răsinoase = 18120 buc ( salcie = 3000 , lonicera = 6130 ,
forstitia = 3100 , spiree = 1900, catina = 500, ibonimus = 1190 , buxus = 120 , tei =
180 )
cuăţat bulbi de canna indica = 6450 buc
praşit cu sapa culturi în Pepinieră = 39000 mp
prasit butasi in Pepiniera mecanizat = 40116 mp
scos plante din ghiveci pentru livrare = 103764 buc
semănat la brazdă = 428 mp
plantat bulbi de canna indica = 4500 buc
confecţionat plasa la fresii =1000 mp
plivit şi mobilizat solul la ghivece – 23000 mp
repicat tuya la sol = 17500 buc
desfundat solul la o casma = 100 mp
plantat la brazdă ( miozotis ) = 200000 buc
cosit mecanic = 29500 mp
sortat bulbi de lalele = 15000 buc
chituirea şi înlocuirea ochiurilor sparte =2000 mp
3. Lucrări executate cu beneficiarii Legii 416/2001:
strângerea şi depozitarea diferitelor materiale împrăştiate pe teren = 3145780 mp
curăţirea terenului de frunze, crăci, gunoi cu grebla = 1502574 mp

greblat iarba = 731341 mp
încărcat gunoi şi resturi menajere în mijloacele de transport : 63to
deszăpezit alei = 41744 mp
măturat alei = 10484111 mp
4. Lucrări executate cu Detaşamentul de Forţă Specială :
încarcat gunoi, frunze, iarba din spaţiile verzi şi parcuri = 48 to
greblat iarba după coasa mecanizată= 212477 mp
strângerea şi depozitarea diferitelor materiale împraştiate pe teren = 222684
măturat alei în parcuri =1151173 mp
pregătit teren pentru plantat flori = 2561mpî
întins pământ de umplutură = 37 mc
plivit de buruieni plante la brazdă = 4413 mp
repicat puieţi = 382 buc
cernut mraniţă şi cărat în magazii Sera Flori = 164 mc

mp

plivit, prăşit flori = 2115 mp

6.ECARISAJ
În anul

2015 a fost capturat un număr de 658 de câini.

SECŢIA MECANIZARE

Realizările personalului din cadrul Secţiei Mecanizare s-au derulat pe
intervalul 01.01.- 31.12.2015 pe următoarea structură:
FÂNTÂNI ARTEZIENE:
În prima parte a anului până la punerea în funcţionare a fântînilor în oraş respectiv
luna aprilie, s-au făcut următoarele lucrări: -spălat şi curăţat cu soluţii speciale
structura electropompelor care funcţioneaz submers, respectiv tip Varia,
OASE,Nautilius, -reparat, revizuit electropompe tip Cerna, completare cu ulei ,
gresari, înlocuiri de rulmenti, înlocuit cuplaje cauciuc, reparat cuple, - profilaxia
electromotoarelor prin reinpregnare şi uscare, curăţat, -spălat şi vopsit structura
bazinelor fântînilor, zona acvatică, refăcut alimentările cu apă, combinarea
consumului de apă, -refăcut evacuările la fântânile racordate la reţeaua de canal a
oraşului. -refăcut instalaţia cu alimentare electrică, -ridicat la nivel suprateran al
tablourilor electrice, -revizia instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, - revizia
protecţiilor prin corelarea puterii consumatorilor cu valoarea componentelor la
scurtcircuit şi suprasarcina. -inscriptionarea pe baza Lg. 319 privind securitatea şi
protecţia la electrocutare.

În perioada aprilie – noiembrie s-au executat lucăari de spălare, curaţare bazine
fântâni, electropompe, săptămânal pentru a se împiedica depunerea de calamină pe
circuitele hidrodinamice şi pentru a se asigura esteticul structurilor arteziene.
În oraş există 13 cismele publice, asupra cărora s-au executat lucrări de
intreţinere, refaceri branşamente, contorizarea integrală a consumului de apă ,
refacerea evacuărilor la canal.
2.LOCURI DE JOACĂ
Completarea şi înlocuirea leagănelor cu pat din lemn cu leagăne cu pat din plastic
achiziţionate de DADP în număr de 10 bucăţi pentru baby şi 10 bucăţi pentru copii.
S-au efectuat lucrări de intreţinere, structuri locuri joacă inclusiv la grădiniţe.
La Şcoala Generală din Slobozia Nouă s-a relocat locul de joacă din incinta şcolii
inclusiv amenajarea perimetrului prin decopertare, curăţat vegetatie, montarea de
borduri pentru delimitare si completare cu nisip respectiv 24 mc.
Cu caracter permanent pe toata perioada anului s-au efectuat lucrari de igienizare.
S-au efectuat lucrari de reparatii , completare cu stalpi sau panouri plasă la
împrejmuirile din plasa deteriorate, inclusiv vopsitorii.
S-au efectuat lucrări de reparare, completare, inclusiv vopsitorii la terenul de sport şi
ţarcurilor de câini din parcuri.
3.INDICATOARE RUTIERE
În cursul anului 2015 s-a înlocuit un nr. de 69 de indicatoare rutiere degradate si un nr.
de 100 indicatoare reconditionate.
S-a procedat la sistematizarea rutieră a următoarelor puncte din oraş:
Aleea Ronda, Str. Lacului/ str. Crisan, str. Nordului/ Aleea Nordului, str. Viilor/str.
Plevnei, sens giratoriu P-ta Revolutiei
S-a procedat la relocarea unor indicatoare rutiere din zona Piaţa Revoluţiei prilejuite
de lucrările la parcarea subterană.
Tot legat de demararea lucrărilor la parcarea subterană din Piaţa Revolutiei, s-a
acţionat la demontarea catargelor, a structurii metalice a fântânii din Piaţa Revoluţiei,
a scoaterii de sub tensiune a panourilor publicitare, a ghivecelor de flori ornamentale,
a proiectoarelor din faţa Consiliului Judeţean, a montării unui panou informativ legat
de natura lucrărilor la parcarea subterană.
S-au montat şi demontat limitatoare de viteza în locurile stabilite.
S-au efectuat lucrări de vopsitorii stalpi metalici, indicatoare rutiere şi stradale.
4. CONFECŢII METALICE ŞI MOBILIER URBAN
În anul 2015, s-a procedat la executarea următoarelor baracamente:
Spaţiu depozitare pentru fântâni, electropompe realizat din structura metalică
Spaţiu depozitare pentru deratizare, materiale deseu.
Amenajari spatii pentru activitatea de deratizare, respectiv perete despartitor, plafon,
alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa si evacuare
Confectionat un nr. de 10 vestiare metalice pentru personalul de la deratizare, un
numar de 2 mese de lucru si un numar de 2 bancuri de lucru necesare dotarii
spatiului pentru deratizare

Executia unui depozit pentru materiale antiderapant din elemente prefabricate si
zidarie , invelitoare si stalpi de sustinere din materiale metalice.
Extinderea sub forma unei remize a atelierului de sudura folosindu-se materiale
recuperabile pentru structura metalica.
La capitolul Mobilier Urban s-au executat urmatoarele:
Executat banca tip Pitesti, metalica.
Executat banca odihna pe modelul DADP, metalică în număr de 20 bucăţi amplasate
în parcuri, străzi, şi la asociaţiile de locatari în funcţie de adresele aprobate.
Montat bănci odihnă , model Oneşti în număr de 50 de bucăţi pe Matei Basarab, B-dul
Chimiei şi B-dul Unirii.
Executat 10 bănci de odihnă , model Canapea şi montate în staţiile de autobuz pe
B-dul Cosminului si B.dul M.Basarab, zona parc Est.
Reparat prin înlocuire şipca lemn, reparat structura metalică inclusiv vopsitorii a unui
număr de 460 bucăţi din parcul Tineretului, parc Ialomiţa, parcul de Est, parcul Mihai
Eminescu, cartier Nordului, parc CFR, parc Ambianţa, parc E14, străzi, intrări de
bloc, locuri de joacă.
Executat masuţe cu învelitoare, cu bănci în număr de 6 bucăţi şi montate în parcul de
Est, Aleea Nordului, Aleea Pieţii, bloc H de la Statistică, Dimitrie Cantemir, str. Cuza
Vodă.
Reparat prin sudura, vopsitorii, înlocuire de învelitoare din policarbonat în număr de
24 de bucăţi a măsuţelor.
Montat, preparat pentru pictura a casuţei din poveşti, parc Ialomiţa.
Executat şi montat 6 iepuri florali pe structură metalică în parcul Ialomiţa.
Executat şi montat casuţa ,,Mama şi Copilul’’ în parc Ialomiţa.
Executat fluturi florali pe structura metalică, montat în parcul Ialomita, inclusiv
amenajarea rambleului din pământ pentru fixarea fluturelui în plan înclinat.
Executat gabioane din piatră în trepte pe 2 amplasamente în oglinda, în parc
Ialomiţa, inclusiv umpluturile de pământ, fixare şi montare instalaţia de irigat flori.
S-au executat şi montat 2 panouri baschet cu un stîlp şi montat pe terenul de sport
parc Est.
La Sera de flori s-au executat următoarele lucrări: confecţionat şi montat mese
etajate pe structura metalică şi suport din policarbonat pentru ghivece de flori în sera
din folie, executat reţeaua de alimentare cu apă a serei din folie, executat învelitoare
înmultitor pe structura metalica şi sticlă, executat pat pentru lădiţele de flori în
înmultitor, pat pe structura din plasă şi folie, refăcut reţeaua termică prin înlocuirea
registrelor termice din înmulţitor, inclusiv branşamentele la agentul termic, refăcut
placă pardoseală , instalaţia electrică la casa pompelor, reparat electropompa tip Cerna
cu aspiratie si evacuare inclusiv montarea uneimotopompe( in rezerva) si bransament
la asp.( camin) si evacuare(canal), lucrări de întreţinere curentă la instalaţiile de
alimentare cu apă a serei, a alimentării cu energie electrică, inclusiv revizia grupului
electrogen de la seră, lucrări de întreţinere curentă a instalaţiilor cu alimentare cu apă
la sc. nr. 13, bl. Ugira, Primarie, bl. Social, bl. ANL- uri lucrări de remedieri apărute
la instalaţiile electrice la Cantina Socială, Casa de Cultura Municipala, bl. Social,etc.
Executat şi montat panou căţărare în Orăşelul Copiilor.

Executat împrejmuire panou căţărare.
Executat şi montat 10 stâlpi pentru camera video în parcul Tineretului, Piaţa Unirii la
solicitarea Poliţiei Locale.
Executat şi montat catarge P-ta Unirii.
S-a montat ceas cu clopoţei în parcul Ialomiţa.
S-au reparat capace metalice la caminele de apă pluviale de pe strazi (str. Closca, str.
D.Cantemir etc.)
S-au relocat şi reparat 3 ghene de gunoi din oraş.
S-au executat lucrări de tinichigerie, placa atic, jgheaburi, burlane la PT15, bl.ANL
2003, bl. ANL-sos. Nordului.
S-au executat lucrări de remedieri la jgheaburi şi burlane la bl. ANL 2003 şi ANL
Nordului
S-au executat lucrări de remedieri la instalaţiile sanitare inclusiv termice la bl. ANL
Nordului.
S-a demontat centrala termică scoasă din uz de la Cantina Socială.
5.ATELIER MECANIC
În cadrul atelierului de reparaţii auto s-au executat următoarele : lucrări de întreţinere,
revizii tehnice, ITP-uri la mijloacele de transport şi utilaje, lucrări de reparaţii la
mijloacele de transport şi utilaje,reparaţii şi recondiţionări prin strunjiri , suduri
el.etc, a pieselor, ansamblelor şi subansamblelor auto şi utilaje, s-a asigurat
mentenanţa autovehiculelor
S-a asigurat mentenanta echipamentelor şi dispozitivelor de mică mecanizare.
6.LUCRĂRI DIVERSE
S-a intervenit la Asociaţa de Proprietari la evacuarea apei din subsolurile blocurilor
S-a montat şi demontat scena.
S-a participat la deszăpezire.
S-a efectuat epuismente în cartierul Tinerilor şi plaforma Tabu.
ILUMINAT PUBLIC
În perioada ianuarie – decembrie 2015 am încercat să asigurăm o
vizibilitate cât mai bună atât trecătorilor cât şi a mijloacelor care circula pe timp
de noapte .
Am montat instalaţiile ornamentale pe bulevardele principale din oraş dând un
aspect de sărbătoare de iarnă.
- S-au efectuat lucrări de reparaţii accidentale, s-au inlocuit becurile arse, s-a sapat
sant si s-a inlocuit cablul defect, s-au achizitionat lampi noi pentru iluminatul public.
- S-au efectuat lucrari de modernizare - extindere retea iluminat public –
parcari bl. B33, B35,BL.1D, BL.MB8,BL.MB11,Aleea Traian, BL. 27 Covorul.
- S-a reparat semaforul pe B-dul Matei Basarab, B-dul Chimiei.
De asmenea, s-a început execuţia lucrării ,,semaforizare’’ intersecţia bulevardului
Matei Basarab cu strada Vasile Alecsandri şi cu Aleea Mânăstirii.

SERVICIUL PROGRAME ŞI STRATEGII, PROIECTE CU
FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

Activitatea serviciului în anul 2015 s-a desfăşurat pe două direcţii şi
anume :
Implementare şi finalizarea proiectelor ce aveau termen PIF pînă la 31.12.2015;
Informare, instruire, analiza programelor de finanţare pentru perioada 2014-2020.
În anul 2015 în cadrul Serviciului au fost implementate următoarele
proiecte:
1. „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană”, depus în anul 2009 în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1– Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. – Planuri
integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul – Centre urbane, din care face parte
proiectul:
1.1 - “Reabilitare funcţionaţă a Pieţei Revoluţiei – Slobozia”
proiect în derulare urmare a contractului de finanţare nr.3219/15.06.2012 prin POR
2007-2013, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile oraşelor-poli urbani de
creştere ”Domeniul major de intervenţie 1.1”Planuri integrate de dezvoltare urbană”
Cod SMIS 10888 în valoare totală de 51.640.398,80 lei, din care asistenţă

financiară nerambursabilă de 37.592.546,00lei cu termen PIF 31.12.2015.
Derularea execuţiei s-a făcut necorespunzător, cu mari sincope de organizare a
executantului, fapt ce a condus la nerespectarea în termenul PIF de 31.12.2015 şi
înscrierea în lista proiectelor cu risc major de nerespectarea clauzelor contractului de
finanţare. A fost semnat un act adiţional de prelungire a contractului de finanţare până
la 30.06.2016.
Total producţie executată la 31.12.2015 este de 7.882.767,38 lei (fără TVA).
Acum, toate eforturile autorităţii contractantă sunt îndreptate către respectarea
acestui termen cît şi de asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru
realizarea lucrărilor rămase de executat şi anume suma de 22.390.176,46 lei (fără
TVA).
2. „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Slobozia” - depus în anul
2011, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Proiectul are o valoare totală de
599.136,55 lei, din care contribuţia UE la cheltuielile eligibile este de 478.354,05 lei,
iar a Municipiului Slobozia este de 9.567,08 lei. Proiectul a fost finalizat în data de
14.08.2015.
3. „Social Media - a Challenge or a Chance” - valoare totală de 38.348 euro - proiect
implementat în parteneriat cu oraşul Sivas din Turcia, Liceul de Artă “Ionel Perlea”
şi Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”.
4. „Sală de Gimnastică Liceu Pedagogic Matei Basarab – Lotul IV – Slobozia”- cu o
valoare totală de 1.401.215,94 lei. Proiectul a fost finalizat în data de 31.12.2015.
Totodată Serviciul nostru a participat la organizarea următoarelor acţiuni:
- ”Universitatea Europeană de Vară România-Bulgaria” -în colaborare Centrul
International pentru Formare Europeană - Franţa, cu Primăria Municipiului Silistra
-Bulgaria, Universitatea Bioterra Bucureşti -România şi Institutul de Drept European
din Sofia -Bulgaria. Activităţile s-au desfăşurat în perioada 29 iulie – 2 august 2015 în
localităţile Slobozia şi Silistra.
- “Sărbătorile Municipiului Slobozia – Ediţia a XV-a” - în perioada 21 -24 mai 2015.
cu principala sa atracţie Festivalul Internaţional de Folclor “Floare de pe Bărăgan”,
ajuns la a XVI-a ediţie. Au participat în calitate de invitaţi ansambluri de dansuri
folclorice din Macedonia, Bulgaria, Turcia, Ucraina şi Italia.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Serviciul Public de Asistenţă Socială Slobozia a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.
6 din 27.01.2005 a Consiliului Local Slobozia, ca instituţie publică cu personalitate
juridică.
Serviciul functionează în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr.
292/ 2011 şi Ordonanţei nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale, având ca atribuţiuni
realizarea ansamblului complex de măsuri şi acţiuni necesare pentru a răspunde
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii
unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea
autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii
sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.
În structura Serviciului Public de Asistenţă Socială, conform organigramei,
sunt cuprinse urmatoarele servicii şi compartimente:
1. Serviciul Beneficii sociale în subordinea căruia se regăsesc 18 posturi, un post
fiind de conducere :
1.1.Compartimentul Monitorizare persoane cu handicap, persoane vîrstnice şi
subvenţii: 10 posturi
1.2. Compartimentul Venit Minim Garantat, alocaţii, indemnizaţii copii şi

burse şcolare: 7 posturi
2.Centrul de Ingrijire de Zi : 14 posturi
3.Serviciul Socio - medicale : 8 posturi, un post fiind de conducere
4. Serviciul Cantina socială : 8 posturi, un post fiind de conducere
5.Centrul multifunctional Bora: 8 posturi;
6. Centru Comunitar Persoane Vârstnice : 8 posturi, un post fiind de conducere
7. Serviciul Managementul resurselor umane : 4 posturi, avand subordonate :
7.1.
Compartimentul Asistenţi personali : 140 posturi ;
7.2.
Compartimentul Asistenta medico – sociala : 37 posturi.
8. Serviciul Buget – Contabilitate, achizitii publice, locuinte sociale, probleme
cetateni de etnie roma si relatii cu publicul : 10 posturi, din care unul de
conducere ;
9. Compartimentul Informatică : 1 post ;
10.Compartimentul Asistenţă juridică : 1 post.
Din cele 259 de posturi aprobate conform statului de funcţii, activităţile specifice
au fost desfăşurate de 223 salariaţi, 36 de posturi fiind vacante.
Activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2015 o prezentăm în cele ce urmează,
evidenţiind cazuistica mult mai bogată, comparativ cu anul precedent.

1. Serviciul Beneficii sociale

Activitatea acestui serviciu asigura suplimentarea sau substituirea veniturilor
individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum
şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor
categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.
1.1.Compartimentul Monitorizare persoane cu handicap, persoane vârstnice şi subvenţii
are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele comunităii locale din domeniul protecţiei
persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum şi acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei pe perioada anotimpului rece.
Activitati specifice:
1.1.1 Monitorizarea persoanelor cu handicap

Nr.
crt

Denumire

2014

2015

1

Anchete sociale(incadrare/reincadrare in grad de handicap)(*100 buc.)

30

31

2

Anchete cu privire la situatia familiilor asistatilor persoanelor cu
handicap;

60

60

3
4
5

6

Dosare indemnizatii insotitor pentru persoane cu handicap grav care au
asistent personal;
Dosare depuse de persoane cu handicap care au solicitat angajarea unui
asistent personal;

70

120

35

46

50

65

14.5

18

Persoane cu handicap care au fost consiliate sau persoane care urmeaza
sa se incadreze in grad de handicap;
Numarul biletelor pentru transport urban pentru persoane cu handicap,
asistenti personali, insotitor persoane cu handicap;(*1000 buc.)

1.1.2. Protectia persoanelor varstnice

Nr.
crt
1

Denumire
Fise sociomedicale necesare internarii persoanelor varstnice in centre de
ingrijire si asistenta sociala;

2014

2015

66

80

2

Persoane varstnice si familiile acestora sprijinite in vederea completarii
dosarului de internare intr-un centru pentru persoane varstnice;

30

40

3

Persoane varstnice fara acte de identitate care au fost sprijinite si insotite
la SPCLEP din Slobozia in vederea obtinerea acestora;

25

15

4

Persoane varstnice fara insotitori legali, care locuiesc singure ce au fost
vizitate periodic si spijinite in efectuarea cumparaturilor si a platii
utilitatilor;

20

20

5

Persoane varstnice asistate pentru intocmirea dosarului de vanzare
cumparare cu clauza de intretinere;

70

15

35

35

10
9

15
6

6
7
8

Distribuirea ajutoarelor alimentare persoanelor varstnice;(*10 buc.)
Intocmirea documentatiei pentru incadrarea in grad de handicap
Intocmirea dosarului internarea in azil (C.I.A.)
1.1.3. Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

Nr.
crt.

Denumire

2014

2015

1

Persoane indrumate in perioada oct-dec pentru completarea
cererii de solicitare subventie caldura

300

350

2

Persoane beneficiare de subventie(ale caror venituri s-au
modificat dupa depunerea dosarului) consiliate si indrumate;

30

40

3

Cereri pentru gaze, energie electrica si lemne care au fost
verificate si inregistrate(*100 buc.);

19.4

16

4

Administratori convocati pentru instruirea in vederea completarii
formularelor, respectiv distribuirea acestora;

120

150

5

Anchete sociale (*10 buc.);

12

11

1.2. Compartimentul venit minim garantat, alocaţii, indemnizaţii copii şi burse şcolare
asigură, în principal, persoanelor singure şi familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru
satisfacerea unui nivel de trai minimal beneficiile de asistenţă socială, acordate în funcţie de
nevoile identificate ale fiecărei persoane sau familii.
Activităţi specifice:
1.2.1. Acordarea venitului minim garantat

Nr.
crt.

Denumire
anuala dosare in plata

2014

2015

206

292

522

738

514,48

799,7

165

138

3

3

1

Medie

2

Medie anuala a persoanelor in plata

3

Sume totale aprobate pentru plata ajutor social(*1000 u)

4

Dosare

5

Ajutor inmormantare - familii

6

Ajutor inmormantare – suma(*100 u)

475

2500

7

Ajutor pentru incalzirea cu lemne - familii

174

215

8

Ajutor pentru incalzirea cu lemne - suma(*1000 u)

48,95

76,34

9

Ajutoare de urgenta - beneficiari

20

43

10

Ajutoare de urgenta - suma(*1000 u)

34,8

80,71

11

Program POAD

703

726

12

Abonamente eliberate pentru cantina sociala - media anuala

177

200

noi inregistrate

Nr.crt.

- Nr. persoane beneficiare

Stabilire criterii de eligibilitate

1.

Anchete

sociale efectuate

2.

Anchete sociale efectuate la solicitarea altor institutii

2014

2015

548

781

110

14

1.2.2. Acordarea alocatiilor, indemnizatiilor, burselor scolare

Nr.
Crt.

Dosare

1

Legea nr.156/2000 – dovezi eliberate

2014

2015
5

12

Legea. nr. 272/2010 – privind alocatia pentru sustinerea familiei –

2

dosare noi

109

193

244

241

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru

3

cresterea

copiilor – dosare inregistrate

O.U.G. nr. 111/2010 privind stimulentele si stimulentele de insertie –

4

dosare inregistrate

127

127

5

Legea nr. 61/1993 alocatia de stat pentru copii – dosare inregistrate

453

459

0

150

4

6

HCL 219/2013 privind acordarea lunara a unor tichete sociale in cadrul

6

proiectului `Eu vreau sa merg la scoala!`
Legea nr. 61/1993 alocatie de stat pentru copiii cu handicap – dosare
inregistrate

7

Nr.
Crt.

Dispozitii

2014

2015

109

186

1

Dispozitii acordare alocatie pentru sustinerea familiei

2

Dispozitii suspendare plata alocatie pentru sustinerea familiei, pentru neplata
datoriilor catre bugetul de stat

9

37

3

Dispozitii suspendare plata alocatii pentru sustinerea familiei pentru
neprezentare adeverinte in termen de 3 luni

196

169

4

Dispozitii reluare plata pentru alocatia pentru sustinerea familiei

126

121

5

Dispozitii reluare plata pentru persoanele care si-au achitat obligatiile catre
bugetul local

1

9

6

Dispozitii incetare plata alocatie pentru sustinerea familiei

97

100

7

Dispozitii privind modificare a dosarelor de alocatie pentru sustinerea familiei

99

121

Nr.
crt.

Anchete sociale efectuate

2014

2015

1

Legea nr. 272/2004 - Familii aflate in evidenta

65

65

2

Legea nr. 272/2004 - Minori - referiti DGASPC Ialomita in vederea
instituirii unei masuri de protectie;

27

8

3

Legea nr. 272/2004 - Familii - ce au Planuri de Servicii intocmite si
beneficiaza de prestatii si servicii

112

99

4

H.G. nr. 1488/2004 - Anchete sociale efectuate

34

44

5

OUG nr 219/2006 - Familii monitorizate

42

44

6

Legea nr. 15/2003

43

18

- Anchete sociale efectuate

2. Centrul de Îngrijire de Zi
Pentru realizarea obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile
administraţiei locale susţin familia prin acordarea serviciilor sociale, ca forma de
sprijin destinata, în principal, menţinerii copilului în familie şi depăşirii unei situaţii
de dificultate.
În anul 2015, de serviciile centrului au beneficiat 45 de copii. Acestia au
beneficiat de: ingrijire pe timpul zilei, programe educative si distractive; au fost
ajutati la efectuarea temelor, au beneficiat de masa de pranz, au desfasurat activitati
extrascolare.
Complementar serviciilor oferite de unităţile de învăţământ, centrul de zi oferă
copiilor sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, precum şi consiliere
psihologică în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare, nevoile, aptitudinile şi interesele
acestora, implicând şi părinţii în operaţionalizarea obiectivelor de intervenţie.
Serviciile oferite de Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia şi-au pus amprenta
pozitiv asupra evoluţiei copiilor, reducându-se şansele abandonului şi
instituţionalizării şi în acelaşi timp mărindu-se şansele de dezvoltare normală şi
integrare socială a copilului.
Proiecte derulate in anul 2015
Proiect de voluntariat : “Împreună pentru viaţă şi sănătate”
Proiect de parteneriat pentru prevenirea victimizării în rândul elevilor – “Stop
– Nu fii victimă! “
- Proiect de parteneriat întreprins cu Biserica Sfântul Mare Mucenic Pantelimon
Slobozia
Proiect de parteneriat –“Nu ne jucăm cu focul!”
 Parteneriat educaţional Centrul de Îngrijire de Zi – familie – comunitate
-

3. Serviciul Socio – medicale
Cadrele medicale au asigurat în anul 2015 asistenţa medicală lunară la cabinet şi
la domiciliul pacienţilor: persoane defavorizate social, vârstnici, persoane cu handicap,

gravide, copii.
Astfel, au fost asistate următoarele persoane:

1350 persoane la domiciliu;

2800 persoane la cabinet.
Asistenţii medicali au asigurat asistenţa medicală în cadrul competiţiilor
sportive organizate de liceele şi şcolile din Slobozia. Asigură calcularea caloriilor
oferite prin masa la cantina sociala şi asistă copiii la servirea mesei; asigură asistenţa
medicală la punctul de canicula Bora; consiliează părinţii care îşi abandonează copiii
în spital pentru reintegrarea lor în familie; asigură asistenţa medicală primară
persoanelor găzduite în Centrul pentru Persoane fără Adăpost.
Asistentul a asigurat pe perioada codului de frig şi ninsori asistenţa de
urgenţă pentru persoanele defavorizate social, vârstnici, persoane cu handicap,
gravide, copii, şoferi aflaţi în trafic.
Asistentul medical a asigurat medicatia persoanelor varstnice care nu se puteau
deplasa la punctele de lucru farmaceutic si nu aveau posibilitatea de a-si procura
medicamentele.
La cererea directorului şcolii Bora s-au facut lecţii deschise cu diferite teme,
cum ar fi „igiena corporală” şi s-a deplasat în excursiile şcolare pentru a acorda
asistenţă medicală.

4.

Serviciul Cantina Socială

Activitatea principală desfăşurată la Cantina Socială a fost pregătirea şi
servirea mesei.
Alimentele s-au pregătit conform meniului zilnic, folosindu-se toate alimentele
puse la dispoziţie şi în conformitate cu reţetarul. S-a urmărit realizarea unui meniu cât
mai variat si bogat in calorii. Alimentaţia a corespuns din punct de vedere calitativ şi
cantitativ, asigurându-se aportul necesar de calorii, conform normelor sanitare în
vigoare.
Pregătirea hranei s-a făcut în condiţii igienice.
S-a asigurat igiena în bucătărie şi sala de mese respectându-se normele
igienico-sanitare în vigoare.
În cadrul programului POAD 2015, în incinta serviciului s-au distribuit
aproximativ 110 tone alimente către 5500 persoanele cele mai defavorizate din
Municipiul Slobozia.
Personalul Cantinei Sociale a contribuit la formarea unor deprinderi de igienă,
de comportare civilizată şi de muncă, în scopul dezvoltării autonomiei fiecărui
beneficiar şi a socializării acestuia.
S-au organizat activităţi de socializare pentru persoanele cu venituri mici şi
persoanele vârstnice din oraşul Slobozia cu diverse ocazii: 8 martie, Paşte, Ziua
Internationala a Persoanelor Vârstnice, Crăciun.

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă (pomului de iarnă) copiii abonaţi ai Cantinei
Sociale Slobozia si Bora au beneficiat de o masă festivă şi au primit pachete cu
dulciuri si alimente.
Numărul de abonaţi din fiecare lună este 200.

5. Centrul multifuncţional Bora
Educaţia este un drept fundamental al omului ce permite fiecăruia să
dobândească cunoştintele necesare pentru a întelege lumea de astăzi şi pentru a putea
participa în mod activ la aceasta. Ea contribuie la păstrarea valorilor, stă la baza
învăţării de-a lungul vieţii ,creează încredere, te face mai independent şi totodată
conştient de drepturile şi posibilităţile proprii.
Educaţia incluzivă presupune ca toţi copiii să aibă dreptul să participe la activităţile de
zi cu zi.
Educaţia incluzivă presupune un program eficient ce
antrenează toţi copiii, fără deosebire şi să sprijine imaginea centrală a copilului care
are nevoie de sprijin ca să creasca, să se dezvolte şi să fie educat.
Educaţia interculturală corespunde celui de-al treilea stâlp al educaţiei:
deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi. Comisia Internaţională pentru educaţia
secolului XXI pune accentul pe această componentă a educaţiei, ca fiind una vitală în
dezvoltarea unei societăţi armonioase. Acest stâlp se referă la deprinderea de a trăi
împreună cu ceilalţi, „prin dezvoltarea cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor
şi a spiritualităţii sale”. Societăţile europene actuale, plurale din punct de vedere etnic
şi cultural, dar şi din perspectiva identităţilor şi a intereselor, sunt arena convieţuirii
împreună cu alterităţi tot mai evidente şi tot mai vocale. În aceste condiţii, este
imperativ ca generaţiile aflate în procesul socializării să deprindă abilităţi de bază care
să permită o convieţuire paşnică cu grupuri care revendică diferenţa, fie ea etnică,
identitară, culturală sau de interese.
Obiectivul general al educaţiei interculturale este acela de a facilita deprinderea
acestor abilităţi de convieţuire în societatea plurală a zilelor noastre. Mai specific,
obiectivele educaţiei interculturale privesc câteva axe pe care le vom detalia în cele ce
urmează.Este vorba, în primul rând, de dobândirea cunoaşterii în domeniul culturii în
general şi a culturii proprii în particular, inclusiv în ceea ce priveşte impactul acesteia
asupra comportamentelor indivizilor şi grupurilor. Reflecţia asupra propriei culturi
precede reflecţia asupra culturii alterităţii.
Pentru a sustine educaţia elevilor din cadrul centrului am încercat să
împletim educaţia incluzivă şi cea culturală. Măiestria cu care am reuşit să îmbinăm
aceste tipuri de educaţie sunt susţitnute de activităţile desfăşurate în timpul anului
astfel:
Luna Ianuarie

-Luceafarul poeziei românesti-omagierea celui mai mare poet al neamului,
Mihai Eminescu, memorarea şi recitatrea de poezii.
-24 Ianuarie Unirea Principatelor Române-lecturi literare
-Cercul mâinilor îndemanatice-quilling copiii au efectuat lucrări surpriză pentru
vizitatorii centrului
Luna Februarie
-Cît de bine ne cunoaştem?
-Prezentarea drepturilor copiiilor acasă, la şcoală, în societate
-Dragobete, Dragobete -şezătoare literară
Luna Martie
-Ghiocei pentru mama-pregatirea unui moment artistic dedicat mamelor constand in
recitarea si intonarea unor cantece specifice sarbatorii de 8 martie-confectionarea de
felicitari pentru mame.
-Confectionarea de martisoare si prezentarea acestora intr-o expozitie
-Influentele educative exercitate de mass media -recomandari adresate atat parintilor
cat si copiilor cu privire la limita de varsta pentru vizionarea anumitor programe tv
-Recomandari adresate atat parintilor cat si copiilor cu privire la limita de varsta
pentru vizionarea anumitor programe tv si prezentarea consecintelor nerespectarii
acestora.
Luna Aprilie
Planeta albastra ,imbogatirea cunostintelor despre planeta Pamant
-Mijloace si metode de protejare a mediului ,a planetei
-Prezentarea de materiale despre planeta Pamant
-22 Aprilie ziua Pamantului
Campanie de ecologizare
-Desene tematice pe asfalt
-Plantarea de flori in spatial verde al Centrului,responsabilizarea fata de plantele
sadite
-,,Hristos a inviat!,,cunoasterea si pastrarea datinilor si obiceiurilor stramosesti
-sarbatoarea Floriilor si Pastele
-Incondeierea de oua
Luna Mai
Persoana -unicitatea şi demnitatea omului
-Grupurile, caracteristici şi tipuri
-Atitudini şi relaţii interpersonale în grup
-Analiza comportamentului elevilor pe parcursul anului şcolar atât în Centrul
Multifunctional cât şi la şcoală
-Relaţii
între:grupuri-cooperare ,competitie,conflict,toleranta,solidaritate,respect,comunicare
-Educaţia rutieră, educaţie pentru viaţă-întâlniri cu reprezentanţii poliţiei rutiere

-Protecţia civilă-educaţie pentru securitate personală
-Autoritate şi prietenie, prezentarea efectelor pozitive şi negative ale autorităţii
părinţilor

Luna Iunie
-1 Iunie ziua copilului, confecţionarea unor măşti de carnaval,desene pe asfalt
tematice
-Vacanţa mare ne recreem împreună ,pregatirea programului pentru vacanta mare
-Acordarea primului ajutor-concursuri, jocuri de rol, exerciţii de determinare şi
argumentare a soluţiilor găsite la unele situaţii date sau create
-Transformarea din proprie initiativa a normelor igienico-sanitare in obisnuinte
-Iniţierea de către copii cu ajutorul educatorilor a unor exerciţii joc de observare si
caracterizare a comportamentelor proprii sau ale altora ,privind aplicarea normelor
igienico sanitare.
Activităţi în perioada vacanţei de vară 2015
-Să ne cunoaştem localitatea
-Recunoaşterea principalelor instituţii din localitate
-Prinde o insectă şi priveşte-o atent cu lupa
-Fă o excursie
-Fă o bărcuţă din hârtie
-Găteşte ceva fără să foloseşti focul
-Fă un maraton de joc de carţi
-Exerciţii de memorare şi repetare a normelor igienico-sanitare
-Toţi avem ceva de spus
-Folosim corect cuvintele “multumesc” şi “te rog”
-Fă un cadran soar
-Fă nişte marionete pentru degete
-Concurs de colectat plante şi pietricele din natură
-Faceţi o vânătoare de comori
-Adună gunoaiele din jurul centrului
-Plantează o floare
-Confecţionează ceva numai din obiecte reciclate
-Fă o colecţie de sâmburi
-Serveşte ceaiul împreună cu prietenii
-Întinde-te pe o pătură şi priveşte cerul şi păsările
-Inventează o băutură din fructe
-Confecţionează un cuib pentru păsări
-Citeşte despre o ţară
-Încercaţi să jucati aceleasi jocuri pe care le jucau părintii vostri canderau copii
-Fa un buchetel sau o coronita din flori de camp
-I-ai un interviu prietenului taudespre viata lui
-Cine stie castiga

-Ne pregatim pentru scoala
-Despre traditii si obiceiuri locale
Luna septembrie
-Prima zi de şcoala, festivitatea de deschidere a noului an şcolar
-Povestim cum ne-am petrecut vacanta mare
-Programul zilnic al beneficiarului
-,,Noi iubim natura!’’-drumetie in parc unde adunam seminte frunze,ramurele,care ne
folosesc la abilitatile practice
-Campania ,,Hai să fim buni’’ -copiii din centru primesc foarte multe jucarii
-Ziua Mondiala a sanatatii orale-campanie de informare alaturi de DSP
Ialomita,Crucea Rosie,medic stomatolog
Luna octombrie
-Campanie de ecologizare -copiii vor aduna gunoaiele din jurul centrului şi din jurul
şcolii
-Verde pentru educaţie, verde pentru circulaţie - acţiune de educaţie rutieră
-Spunem nu violentei-acţiune la care participă atât copiii caâ şi părintii acestora
Luna noiembrie
-Pregătim gradina pentru iarna
-Pregătim momentul artistic dedicat zilei de 1 Decembrie
Luna decembrie
-Prezentarea momentului artistic dedicat zilei de 1 Decembrie la Centrul pentru
persoane varstnice „Ing. V. Rusu” Balaciu si la Centrul ingrijire batrani din Fierbinti,
jud. Ialomita.
-Datini si obiceiuri de craciun
- ,,Am plecat să colindam ,,prezentarea serbarii dedicate sărbătorilor de iarnă ,copiii
vor merge să colinde în instituţiile locale

Activităţi cu caracter permanent:
-zilnic s-au desfăşurat activităţi de remediere şcolară
-activităţile ce urmăresc educaţia civică a beneficiarilor s-au desfăşurat zilnic şi s-au
creat situaţii concrete pentru a corecta eventualele deficienţe de natură
comportamentală dobândite
-implicarea părinţilor în activităţile de voluntariat desfăşurate în centru şi aducerea la
cunoştinţă a activităţilor pe care elevii le desfăşoară
-echipa de dansuri tradiţionale şi-a diversificat programul artistic şi a exersat
săptămânal
-cercul mâinilor îndemanatice -quilling s-au efectuat lucrări surprize pentru
vizitatorilor centrului
PARTENERIATE

Parteneriate încheiate de Centrul Multifuncţional în anul 2015:
Protocol de colaborare -DGASPC
Proiect de parteneriat cultural-educaţional - Palatul Copiilor Slobozia,
Proiect de parteneriat educaţional – Şcoala Bărcăneşti
Campania"Hai să fim buni"
"Educaţie pentru sănătate"- proba practică SMURD
Proiect de parteneriat educaţional cu biserica "Să fim buni creştini"
Protocol de colaborare "Ajutaţi-ne să înţelegem lumea"

6. Centrul

comunitar al persoanelor în vârstă

Centrul comunitar al persoanelor în vârsta a început să funcționeze din data de
17.04.2011, fiind înființat ca urmare a realizarii unui proiect finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale” implementarea proiectului realizându-se în cadrul unui parteneriat între
Primaria Slobozia (solicitant în cadrul proiectului) și Episcopia Sloboziei și
Călărașilor.
Misiunea centrului – este furnizarea de servicii sociale comunitare pentru cei
615 vârstnici din municipiul Slobozia, aflati în evidenţă, acordarea unui sprijin
specializat pentru informare socială, petrecerea timpului liber, creșterea gradului de
sensibilizare, prin participare, a comunității locale, pentru stimularea persoanelor
pensionare, la o viață autonomă și demnă.
Prin acest proiect, putem spune că Centrul Comunitar a schimbat viața
pensionarilor din orașul nostru, vin cu plăcere aici și desfașoara o bogată activitate,
astfel viața lor, devenind activă. Acțiunile pe care le desfașoara și la care participă
cu mult interes, le aduc multă bucurie și dorința de viață, cu ateliere suficiente
pentru activitați de:
 consiliere juridică,
 asistență medicală
 asistență socială
 jocuri de club
 vizionare TV
 masaj terapeutic
Scopul relizării acestui centru a fost de a da posibilitatea persoanelor
vârstnice să se poată întâlni, să lege prietenii, să fie câteva ore împreună, să discute,
să afle noutăti, să înlăture singurătatea din viața lor, să constituie un model de

comportament pentru ceilalți membrii ai comunităţii municipiului.
În această perioadă în cadrul centrului s-au desfașurat o serie de activități de
promovare a serviciilor furnizate de centru, dar și de informare, educare, relaxare și de
socializare (pelerinaje) pentru beneficiari, după cum urmează:
 Am
întreprins un parteneriat cultural-educaţional cu Asociaţia
Educativ-Sportivă A-Z Men Sana Expert, având ca obiectiv iniţierea unui
concurs de şah, pentru promovarea sportului minţii, prin atragerea seniorilor
să-l practice, dar şi colaborarea acestora cu generaţia tânără în acest sens.
Acţiunea a avut mulţi participanţi, rezultatul fiind un succes!
 Un eveniment important a fost parteneriatul cu Biblioteca Judeteana „Stefan
Barbulescu” de Ziua mondială a scriitorului”, unde au participat beneficiarii
noştri, colegii de la bibliotecă dar şi elevi ai Liceului de Artă cu un recital de
poezie şi proză.
 Concursul în arta culinară „Calitate, gust si aroma” a avut un impact asupra
gospodinelor care si-au pus talentul in farfurie cu cele mai bune prăjituri. Cele
mai bune preparate au fost premiate, participanţii au primit diplome şi premii
în bani. Ediţia a doua urmează să aibă loc în luna martie 2016.
 1 Iunie „Ziua copilului „ spectacol şi dans oferit de elevii Liceului de Artă „
pentru beneficiarii centrului. Copiii au primit daruri, au socializat cu
pensionarii, cu promisiunea că vor fi aici şi de Crăciun.
 Profesorul chinez Wang este alături de noi de două ori pe an cu noutăţi
medicale. Beneficiarii primesc consultaţie gratuită la aparatul de biorezonanţă
şi oferă 10 cartele gratuite pe lună la aparatul VSHB, aparat pentru proceduri
privind circulaţia, diabetul şi alte beneficii.
 „Cu porţile deschise” la ISU şi Jandarmeria Slobozia. Vizita la ISU şi
Jandarmeria Slobozia, a însemnat informaţii despre munca acestor instituţii
pentru păstrarea liniştii şi a ordinii în municipiului nostru.
 50 de ani de căsătorie. Primăria municipiului a organizat „Nunta de
aur”,eveniment unde au fost sărbatorite 12 de familii, cupluri ce au aniversat
50 de ani de căsătorie cu o masă festivă şi diplome de onoare din partea
primarului municipiului Alexandru Stoica.
- 1 octombrie - “Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice” și Crăciunul –
Sărbatoarea Naşterii Domnului, au fost marcate prin mese festive la cantina
socială, unde, au uitat fie şi pentru câteva ore, de grijile de zi cu zi, au petrecut și
s-au simțit protejați, menajați și iubiti.
- O altă întâlnire importantă a fost în anul 2015 a fost intalnirea cu specialisti in
sanatatea naturista.
- Apariția editiilor 6 si 7 a revistei” Răsărit în Amurg” a fost un eveniment
important, cu subiecte interesante, articole scrise și de beneficiarii centrului,
evidențierea tuturor activităților și multe sfaturi pe diferite domenii.
- Pentrul anul 2016 s-a promovat sistemul de voluntariat. Beneficiarii centrului vor
merge acasa la pensinarii care nu se pot deplasa, pentru socializare, o cafea sau un
ceai. Deasemeni o zi pe saptamana o sa mergem la sera care apartine DADP
pentru a ajuta (cei care au puterea fizica) salariatii, doua ore, la munca florilor din

-

-

sezonul de iarna.
S-a considerat oportun realizarea unui parteneriat cu Politia de Proximitate privind
abuzurile asupra persoanelor varstnice, iar un plus de informatii, de dezbatere este
binevenit.
Pe anul 2015 au fost efectuate 70 consultaţii cu biorezonanţa în colaborarea cu
cabinetul de medicină tradiţional chineză, 75 consultaţii oftalmologice, 394
măsurarea tensiunii arteriale, consiliere psihologica pentru 32 de persoane. Toate
aceste consultaţii sunt evidenţiate în registrul medical de asistent medical voluntar,
care este prezent in centru de trei ori pe saptamana cate doua ore.

7. Serviciul Managementul resurselor umane

Pentru anul 2015, numărul de personal propus si aprobat pentru Serviciul
Managementul Resurselor Umane pentru a funcţiona în cadrul Serviciului de
Asistenţă Socială a fost de 181 posturi din care:
7.1. RU – SPAS : 4 functionari publici : Principalele atributii ale serviciului
RU: pregatirea, verificarea, intocmirea si transmiterea in REVISAL a operatiunilor
efectuate la contractele individuale de munca, s-a tinut evidenta la zi a concediilor
de odihna si a indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav, in perioada
concediilor de odihna ale asistentilor personali.
S-au eliberat adeverinte privind calitatea de salariat si veniturile obtinute, la
solicitarea oricarui salariat, s-au intocmit referate privind popririle pe salarii, in baza
instiintarilor emise de catre executorii judecatoresti sau banci. De asemenea, s-au
intocmit toate raportarile si situatiile trimestriale, semestriale si anuale prevazute de
lege, catre institutiile solicitante, respectiv A.N.F.P. , D.M.S.S.F. IL., A.N.P.I.S.,C.J.P.
IL., A.J.O.F.M. IL., Institutia Prefectului, D.J.A.S.P.C, Ministerul Muncii.
 Compartimentul Asistenti

personali.

In cursul anului 2015 din 140 posturi aprobate, fluctuatia asistentilor personali a
fost urmatoarea:

LUNA

Nr. asist. In
plata 2015

Intrati

Iesiti

Aprobati prin
HCL

Suspendati

ian.

134

1

0

0

140

feb.

135

2

2

0

140

mart.

137

3

1

0

140

april.

138

2

2

0

140

mai

137

2

3

0

140

iunie

137

2

1

0

140

iulie

136

1

5

0

140

aug.

133

1

1

0

140

sept.

133

2

1

0

140

oct.

133

1

1

0

140

nov.

139

6

4

0

140

dec.

137

4

4

0

140



Compartimentul Asistenta medico – sociala : 37 cadre medicale

7.3.1 Asistenta medicala scolara
Asistenta medicala in scoli si gradinite a fost asigurata de cei 3 medici
generalisti si 21 asistenti medicali.
2015
Nr. consultatii

20.446

Nr. tratamente

10.768

Nr.

Triaje

epidemiologice
Nr. examene de
bilant
Nr. vaccinari
Nr.
somatometrii
*Alte activitati

41171
3043
328
8064
2939

 Alte activitati: instruire igienico-sanitara, anchete alimentare, educatie pentru
sanatate, etc.

7.3.2. Cabinete scolare stomatologice

In cadrul cabinetelor scolare stomatologice sunt angajati 3 medici stomatologi
si 2 asistente medicale care au desfasurat urmatoarele activitati:

2015
Nr. consultatii

5570

Nr. tratamente

6631

Nr.

elevi
1375

educatie
dentara

7.3.3. Mediator sanitar
Mediatorul sanitar a efectuat 500 de activitati de educatie sanitara, a participat la
campania de vaccinare impotriva hepatitei virale si alte activitati .

Nr.

persoane

catagrafiate

32

Nr. gravide

18

copii 0-18 ani

16

7.3.4 Asistenti comunitari
Activitatile desfasurate de asistentii comunitari au fost:

Raportare

2015

adulti/varstnici
Nr. pers. catagrafiate din
care:
Nr. copii 0-18
Nr.

adulti

ani
(18/57

3997
307

ani

F/18/62 ani B
Nr. varstnici (peste 57 ani
F/ peste 62 ani B)
Nr. persoane inscrise la
medicul de familie
Nr. femei de varsta fertila

F 1471/B 322
924/ 215
10
1473

Nr. femei care utilizeaza
metode contraceptive
Nr. decese adulti la spital
Nr.

decese

adulti

2
la

domiciliu
Nr. persoane cu risc social
Nr. persoane neinscrise la
medicul de familie
Nr.

cazuri

violenta

in

familie
Nr. varstnici fara familie
Nr.

varstnici

cu

418

1
26
5
8
12

nevoi

socio-medicale
Nr. adulti cu TBC

4
4

Nr. adulti cu handicap

50

Raportare Copii

2015

Nr. copii luati in evidenta

319

Nr. nou-nascuti

28

Nr. prematuri

3

Nr. copii alimentati exclusiv
natural
Nr. imbolnaviri acute

88
92

Nr. cazuri boli infectioase

1

Nr. cazuri cronice

3

Nr. cazuri rahitism

1

Nr. cazuri anemie

8

Nr.

cazuri

cu

nevoi

speciale
Nr.

cazuri

15

copii

abandonati/institutionalizat

2

i
Nr. cazuri sociale
Nr.

actiuni

20
educatie

sanitara
Raportare gravide

48
2015

Nr. gravide depistate in
teritoriu
Nr. gravide neinscrise la
MF

30
1

Nr. gravide inscrise de
AMC

la

MF

din

nr.

1

Nr. gravide cu probleme

14

neinscrise depistate

sociale
Nr. gravide cu probleme
medicale (sarcina de risc)
Nr. consultatii prenatale

84

Nr. total avorturi spontane
Nr.

gravide

care

4

au

acceptat consilierea
Nivel educational gravida
-fara instruire

1
30
26

-Scoala primara

2

-Studii liceale

3

Nr.

actiuni

sanitara

educatie

100

8.Serviciul Buget – Contabilitate, achiziţii publice,locuinţe sociale,
probleme cetăţeni de etnie romă şi relaţii cu publicul

Activitatea Serviciului buget contabilitate, achiziţii publice, relatii cu publicul,
locuinte sociale si probleme cetateni etnie rroma urmăreşte realizarea eficientă a
atribuţiilor pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea instituţiilor publice, precum şi alte reglementări contabile.
Pentru asigurarea resurselor, financiare şi materiale necesare bunei funcţionări a SPAS
şi gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare şi creşterea eficienţei
utilizării acestora, serviciul buget contabilitate şi achititii publice a întreprins
următoarele activităţi:

Buget – Contabilitate:

Conform H.C.L nr. 15/16.02.2015 bugetul de cheltuieli al Serviciului Public de
Asistenta Sociala Slobozia pe anul 2015 a fost in suma de 1.034.000 lei la Capitolul
66.02 si de 8.023.700 lei la Capitolul 68.02, iar la activitatea autofinantata bugetul de
venituri si cheltuieli a fost de 95.000 lei. Pe parcursul anului au fost operate mai multe
rectificari si virari de credite ale bugetului, iar in urma influentelor bugetul final a fost
de 1.034.000 lei.
Totodata mentionez faptul ca la data de 31.12.2015 SPAS Slobozia figureaza cu
facturi neachitate in suma de 165.534,5 lei la sectiunea functionare si 23.829,84 lei la
sectiunea de dezvoltare.
Procentul de realizare a execuţiei bugetare este de 92.10 %, cheltuielile fiind
efectuate în cursul perioadei de raportare cu respectarea prevederilor legale şi
încadrarea în creditele repartizate, conform filei de buget final aferent anului 2015 şi a
contului de execuţie bugetară încheiat la data de 31.12.2015.
Activitatea financiar contabilă a instituţiei, aferentă anului 2015, este reflectată
fidel în situaţiile financiare depuse, întocmite conform O.M.F.P. nr. 980/2010, şi
anume: bilanţ contabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie,
contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - cheltuieli, disponibil din mijloace
cu destinaţie specială, plăţi restante, situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice,
balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice, anexele şi notele.

Relaţii cu Publicul
În anul 2015 s-au inregistrat 21.697 cereri; au fost distribuite 1040 cutii de
lapte praf pentru copiii in varsta de 0-12 luni; au fost eliberate tichete gratuite pentru
transportul local, acordate persoanelor cu handicap, insotitorilor persoanelor cu
handicap si asistentilor personali ai persoanelor cu handicap; au fost eliberate actele
solicitate de beneficiari.

Probleme cu cetăţenii de etnie rromă
Deoarece acest post nu este ocupat inca din anul 2013, nu au fost desfasurate
probleme specifice compartimentului, dar toate cererile adresate au fost redistribuite
catre celelalte compartimente spre a fi solutionate.

9. Compartimentul Asistenţă juridică

Au fost consiliati: angajaţii din cadrul serviciului în scopul rezolvării problemelor
care apar în relaţiile cu beneficiarii de servicii sociale, precum şi în problemele ce

apar în interpretarea legislaţiei specifice; beneficiarii de servicii sociale cu privire la
drepturile şi obligaţiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Au fost redactate contractele încheiate de SPAS si deciziile emise de directorul
executiv.

10. Compartimentul Informatică

Activitatile departamentului de informatica din cadrul Serviciului Public de
Asistenta Sociala Slobozia pe anul 2015 :


analiza infrastructurii sistemului informatic existent in cadrul institutiei ;



Instalarea si configurarea a 12 statii de lucru noi achizitionate in urma
referatelor de necesitate survenite in urma concluziilor din analiza
infrastructurii informatice;



Transferul datelor si aplicatiilor de pe statiile inlocuite pe cele noi si asigurarea
existentei compatibilitatii cu noul sistem de operare – setarea emulatoarelor
necesare functionarii acestora;



Colaborarea cu Politia Locala pentru facilitarea accesului la sistemul de
supraveghere de la Cantina Sociala;



colaborare cu firmele specializate software (ex: program contabilitate) pentru
instalarea acestor programe in conditii optime.



achizitionarea si instalarea unitati UPS la statii PC ce detin date sensibile :
director , resurse umane , buget-contabilitate in vederea protejarii acestora in
cazul caderilor sau fluctuatiilor de tensiune



monitorizarea activa si pasiva zilnica a retelei informatice utilizant programe
de specialitate (ex :Wireshark)



rezolvarea problemelor aparute la statiile existente (Exemplu : reinstalari
sisteme de operare , mentinerea actualizarilor programelor antivirus, probleme

de conectivitate , instalari software )


Actualizarea utilizatorilor din aplicatia Registru in colaborare cu producatorul
acesteia.

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

La nivelul administraţiei publice locale a municipiului Slobozia
structura de audit public intern este constituită la nivel de compartiment în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului.
Activitatea compartimentului de audit public intern se desfăşoară, în principal,
pe baza Planului de audit public intern, elaborat anual în funcţie de evaluarea riscului
asociat structurilor şi entităţilor din sfera de activitate, sugestiile conducerii entităţii,
măsurile dispuse de Curtea de Conturi sau recomandările din partea structurii
teritoriale a U.C.A.A.P.I.. La solicitarea conducerii entităţii se execută misiuni de
audit ad-hoc.
Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în
cadrul Primăriei municipiului Slobozia, cât și asupra activităților derulate la nivelul
unităților subordonate/ sub autoritate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor

publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. Din această cauză s-a impus
elaborarea unui plan multianual de audit public intern, care să poată

respecta

periodicitatea de auditare de 3 ani.
Planul multianual este elaborat pentru o perioadă de 3 ani, utilizând
metodologia recomandată de normele profesionale, astfel încât să ofere o imagine
de perspectivă, globală a întregii activităţi pe o perioadă medie de timp. În acelaşi
timp, sunt furnizate elementele necesare planificării anuale şi pentru fundamentarea
capacităţii de audit intern.
Activitatea compartimentului de audit public intern are în vedere, în
principal, următoarele: angajamentele bugetare şi legale, din care derivă direct sau
indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; plăţile asumate prin
angajamente; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul
privat al unităţii administrativ-teritoriale; concesionarea sau închirierea de bunuri din
domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale; respectiv modul de autorizare şi
stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de
luare a deciziilor, sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor
astfel de sisteme; sistemele informatice.
În planul de audit public intern pe anul 2015 au fost incluse misiuni de audit de
asigurare, care au avut ca principale obiective:
- Analiza sistemului contabil şi fiabilitatea acestuia;
- Angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect
obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
- Plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
- Organizarea şi exercitarea CFP.
De asemenea a fost asigurată consilierea cu caracter informal privind
implementarea standardelor de control intern/ managerial la nivelul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Slobozia şi unităţile subordonate.
Pe parcursul anului 2015 s-a realizat o misiune de audit ad-hoc, dispusă de
ordonatorul principal de credite prin Nota de serviciu nr. nr. 40.484/ 12.05.2015.

În anul 2015 au fost elaborate un numar de 21 de proceduri operaționale,
actualizate în conformitate cu H.G. nr.1086/2013 și O.S.G.G. nr. 400/2015
Compartimentul de audit a participat şi la misiuni prevăzute în Standardul ISO
9001:2008, rezultatele fiind comunicate managementului şi aducând o plus valoare
în privinţa implementării standardului de calitate.
În misiunile de audit efectuate în anul 2015, auditorilor din cadrul Primăriei
municipiului Slobozia nu le-a fost limitat /refuzat accesul la documente.

REGISTRUL

AGRICOL,

VÂNZĂRI

TERENURI,

CONTRACTE DE ARENDARE
Biroul Registru Agricol, Vânzări Terenuri, Contracte de Arendare
funcţionează în subordinea directă a Secretarului şi a Primarului Municipiului
Slobozia.
I.
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI
Activitatea compartimentului este asigurată de 1 funcţionar public cu
funcţie de conducere şi 5 funcţionari publici cu funcţie de execuţie, astfel:
 Ciobanu Alina – Şef Birou
 Mihalcea Angelica-Florina– referent superior, M
 Soare Marius – consilier I asistent
 Badea Dumitru Alexandru – consilier juridic asistent
 Mihai Cătălina – consilier I principal
 Sbenghici Anda – consilier debutant
II.
CADRUL LEGAL
Activitatea Biroului este reglementată prin prevederile următoarelor acte
normative:
 Ordonanţa de Guvern nr 28/2008 privind registrul agricol, aprobată prin

Legea 98/2009 cu modificările si completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru
perioada 2015 – 2019;
 Ordin MADR pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
 Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată
a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului;
 Ordin MADR nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice
pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului;
 Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol;
 Ordin MADR nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991;
 HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;
 Legea Apiculturii nr. 383/2013;
 Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor;
 Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării
certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi
locale, modificată şi completată;
 Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;
 OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă;
 HG nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor

şi serviciilor de piaţă;
 OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.
III.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI

Potrivit ROF, principalele activităţi desfăşurate de angajaţii din cadrul
Biroului constau în:
Atribuţii privind Registrul Agricol
1. Organizarea şi conducerea evidenţelor necesare completării şi actualizării
conform normelor legale a Registrului Agricol;
2. Completarea şi eliberarea adeverinţelor cu privire la Registrul Agricol;
3. Completarea şi eliberarea certificatelor de producător, cu respectarea
procedurii legale, precum şi adeverinţe ce vizează terenuri agricole;
4. Emiterea biletelor de proprietate pentru animale pe baza evidenţelor
Registrului Agricol şi a verificărilor în teren;
5. Atestarea datelor din evidenţele Registrului Agricol persoanelor
solicitante, conform legii;
6. Întocmirea de dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a
terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale
existente, producţiile, construcţiile gospodăreşti, maşini agricole şi alte
date, conform formularisticii transmise de Direcţia Judeţeană de
Statistică;
7. Verificarea modului de folosire a terenurilor şi existenţa efectivelor de
animale, colaborând în acest sens şi cu circumscripţiile sanitar
veterinare;
8. Colaborarea cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor şi
epizootiilor, precum şi la combaterea bolilor apărute la animale;
9. Înştiinţarea proprietarilor familiilor cu albine de protecţia acestora în
perioada când se fac tratamente chimice;
10. Înregistrarea contractelor de arendare, după prealabila verificare a
datelor referitoare la terenurile vizate şi proprietarii acestora, corelarea
cu datele din Registrul Agricol, asumarea prin semnătură a verificărilor
efectuate şi vizarea de către secretarul Municipiului.
Atribuţii privind procedurile de vânzare a terenurilor agricole situate
în extravilanul Municipiului Slobozia
1. Înregistrarea cererii vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului
agricol situat în extravilanul Municipiului Slobozia şi de documentele
justificative;
2. Gestionarea Registrului de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor
agricole situate în extravilanul Municipiului Slobozia, pe suport hârtie şi
în format electronic;
3. Afişarea ofertelor de vânzare a terenurilor la sediul primăriei şi pe site-ul
propriu;
4. Transmiterea listei preemptorilor la structura centrală, respectiv la
structurile teritoriale, după caz, asigurând şi afişarea acestei liste la
sediul primăriei şi pe site-ul propriu;

5. Înregistrarea şi afişarea la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, a
comunicărilor de acceptare a ofertei de vânzare a terenului;
6. Transmiterea la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după
caz, în copie, a comunicărilor de acceptare a ofertei de vânzare a
terenului, depuse de oricare dintre preemptori în perioada prevăzută de
lege, însoţite de documentaţia prevăzută de lege;
7. Încheierea de procese-verbale de constatare a derulării fiecărei etape
procedurale prevăzute de lege, prin care se consemnează în detaliu
activităţile şi acţiunile desfăşurate;
8. Transmiterea la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după
caz, a numelui şi a datelor de identificare ale acestuia, precum şi copiile
tuturor proceselor-verbale prevăzute de lege, după comunicarea şi
înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a preemptorului
potenţial cumpărător;
9. Eliberarea şi transmiterea către vânzător a unei adeverinţe care atestă că
s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune şi că terenul este liber la vânzare, în cazul în care niciun
preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea
terenului este liberă în condiţiile legii;
10.Păstrarea corespunzătoare, în dosare distincte, a tuturor înscrisurilor
referitoare la vânzarea terenurilor agricole situate în extravilanul
Municipiului Slobozia, care fac obiectul Legii nr. 17/2014;
Atribuţii privind Autorizarea activităţilor comerciale:
1. Elaborarea, împreună cu alte compartimente de specialitate, şi supunerea
spre aprobare, potrivit competenţei legale, a programului de organizare
şi dezvoltare a reţelei comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii
şi producţie pe întreg teritoriul municipiului Slobozia;
2. Acordarea de informaţii cu privire la documentele şi metodologia impusă
pentru obţinerea acordurilor şi a autorizaţiilor de ocupare a domeniului
public;
3. Analizarea documentaţiei depusă la Primăria municipiului Slobozia şi
întocmirea acordurilor de funcţionare pentru ocuparea temporară a
domeniului public pentru desfăşurarea activităţilor comerciale de
alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie în conformitate cu
OUG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, actualizată şi a Normelor acesteia de aplicare;
4. Eliberarea abonamentelor de utilizare a domeniului public, altul decat
pieţele, în funcţie de suprafaţa ocupată;
5. Acordarea informaţiilor cu privire la documentaţia şi metodologia
prevăzută în ceea ce priveşte eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a
unităţilor de alimentaţie publică, primeşte şi verifică conţinutul
dosarului, întocmeşte şi eliberează autorizaţiile de funcţionare a
unităţilor comerciale supuse acestei autorizări;
6. Primirea şi verificarea documentaţiei pentru vizarea anuală şi aplicarea
vizei;
7. Efectuarea operaţiunilor de anulare, suspendare, completare şi modificare
a autorizaţiilor eliberate;

8. Primirea notificărilor de reduceri de preţuri prin operaţiunile de soldare şi
lichidare a stocurilor, conform O.G. nr. 99/2000 şi punerea acestora la
dispoziţia organelor de control abilitate;
9. Participarea la arhivarea documentelor create şi/sau pe care le
instrumentează.
IV.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2015

În anul 2015, activitatea funcţionarilor din cadrul Biroului Registru
Agricol a fost axată pe semnarea şi completarea anuală a registrelor agricole,
atât în format electronic, cât şi pe hârtie, culegerea datelor necesare ţinerii la zi
şi centralizarea datelor din registrele agricole şi soluţionarea tuturor petiţiilor şi
cererilor înregistrate în cadrul Biroului.
Funcţionarii din cadrul Biroului au avut în gestiune, în anul 2015, un
număr de 5761 de poziţii în Registrul Agricol, dintre care: 4725 de poziţii cu
domiciliul în localitate, 844 de poziţii ale persoanelor cu domiciliul în alte
localităţi şi 192 de poziţii ale persoanelor juridice, care necesită operaţiuni de
ţinere la zi şi centralizare a datelor din registrul agricol.
De asemenea, în anul 2015, s-au efectuat un număr de 31 operaţiuni
privind modificarea datelor din registrul agricol, activitate presupunând
completarea unei declaraţii şi semnarea acesteia în faţa secretarului
municipiului Slobozia.
În anul 2015 s-au eliberat un număr de 190 de atestate de producător și
190 carnete de comercializare, această activitate presupunând întocmirea unei
documentaţii specifice şi deplasarea pe teren, pentru verificarea existenţei în
gospodării a produşilor şi a produselor destinate comercializării în pieţe sau
oboare.
O altă activitate de importanţă deosebită, pe lângă ţinerea la zi şi
centralizarea datelor din registrele agricole, este şi activitatea de colaborare cu
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, activitate constând în întocmirea
şi eliberarea de adeverinţe cu suprafeţele de teren şi numărul de animale
înregistrate în registrul agricol, în vederea acordării subvenţiilor pe terenuri şi
animale.
De asemenea, au fost întocmite şi transmise către Direcţia pentru
Agricultură Ialomiţa toate situaţiile solicitate şi anume: situaţia privind
efectivul de animale înregistrate pe raza municipiului, situaţia privind suprafaţa
productivă de primăvară (cultură), situaţia privind culturile însămânţate şi
propunerile de însămânţări în primăvara anului 2016 şi situaţia privind
suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăsămintelor,
amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi.
De la începutul anului 2015 şi până la data de 31.12.2015 s-au înregistrat
un număr de 4780 cereri şi petiţii, care cuprind diverse solicitări, şi anume:
înscrierea în registrul agricol, operarea de modificări în evidenţe în urma
moştenirii, cumpărării, sau vânzării unor suprafeţe de teren, eliberare de
adeverinţe cu informaţiile înscrise înscrise în registrul agricol pentru notariat,
carte funciară, şcoli, cantina de ajutor social, dosarul de ajutor social, cărţi de
identitate, vize trimestriale ale certificatelor de producător şi altele.

Toate aceste solicitări ale cetăţenilor, precum şi ale altor instituţii, au fost
soluţionate cu promptitudine şi în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare
şi de regulamentul intern.
Conform Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi
completările ulterioare – în ceea ce priveşte contractele de arendă – au fost
înregistrate în registrul de evidenţă a arendei, atât în format electronic, cât şi pe
hârtie, un număr de 549 de contracte de arendă şi acte adiţionale la acestea.
Au fost de asemenea instrumentate 158 de cereri de vânzare a terenurilor
situate în extravilanul Municipiului, în acest sens eliberându-se documentele
necesare vânzării acestor terenuri. în conformitate cu Legea nr. 17/2014,
actualizată.
În ceea priveşte activitatea de autorizare a activităţilor comerciale, biroul
Registru Agricol a emis anul acesta un număr de 97 de acorduri de ocupare a
domeniului public, a emis 7 autorizații pentru desfășurarea activității de
alimentație publică şi a aplicat viza anuală pentru 11 societăţi comerciale.
De asemenea, au fost instrumentate un număr de 8 dosare aflate pe rolul
instanțelor judecătorești în care Comisia Locală Slobozia a avut calitatea de
pârât.

DIRECŢIA JURIDICĂ, CONTENCIOS, RELAŢII PUBLICE

Direcţia Juridică, Contencios, Relaţii Publice este formată din două servicii şi 6
compartimente.
Serviciul Juridic, prin cele 4 compartimente, a desfasurat urmatoarele
activitati:
Compartimentul Juridic Contencios, Administrativ, prin personalul de
specialitate (consilieri juridici) a reprezentat UAT, Consiliul Local al Municipiului
Slobozia, Primarul, Primăria Municipiului Slobozia, DADP, SPCLEP, DMCIST,
SPAS şi Comisia Locala de Fond Funciar în faţa instanţelor judecătoreşti la toate
nivelurile (Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel şi Înalta Curte de Casaţie) pe fond şi
în căile de atac (apel, recurs, în anulare, revizuire), precum si Primarul Municipiului
ca Autoritate Tutelară prin compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului
Juridic.
Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată s-a desfăşurat pe

două planuri. Suntem parte atât procese în care avem calitatea de pârât, cât şi procese
în care avem calitatea de reclamant.
Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor
compartimente ale instituţiei şi au drept scop promovarea litigiilor pentru apărarea
intereselor instituţiei şi restabilirea legalităţii.
În anul 2015, entitatea reprezentată (UAT, Primarul, etc) au fost citaţi
judecată în 330 de dosare în

în

litigiu, astfel:

- contestaţii împotriva dispoziţiilor privind aplicarea Legii 10/2001, contestaţii
în materie de fond funciar, acţiuni civile (actiuni in constatare, actiuni in pretentii,
reziliere contracte, evacuare, actiuni in regres), acţiuni în contencios administrativ,
actiuni in care Primarul este citat in calitate de autoritate tutelara, cereri de creanţă în
dosarele privind procedura insolvenţei (lichidare, faliment, reorganizare si dosare de
dizolvare), plângeri penale, respectiv constituirea de parte civilă în dosarele penale
(după caz),

etc.

In aceste dosare s-au formulat cereri, intampinari, apeluri, recursuri, concluzii
scrise şi orale (dupa caz), s-au administrat probe, s-a realizat corespondenta cu
instanţele judecătoreşti.
Alte activitati:
1. S-au formulat si redactat răspunsuri la petiţii şi solicitari inaintate serviciului
nostru de catre persoane fizice si juridice;
2. S-au formulat si redactat procese verbale de afişare a publicaţiilor de vânzare
la licitaţie publică în cadrul procedurilor de executare silită;
3. S-au arhivat (opisat si numerotat) dosarele finalizate în anul precedent;
4. Juristii din cadrul serviciului au participat in calitate de membri la comisiile de
disciplină si la comisiile de licitatii, precum si

in comisiile de evaluare a

ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitii publice, precum şi la
comisiile de inventariere a patrimoniului municipiului;
5. S-au definitivat hotărarile judecătoresti în vederea punerii acestora în
executare (recuperare creanţe, reziliere contracte, evacuare, insolvabilitate,
etc);

6.

S-au întocmit şi comunicat notificări/somaţii în vederea recuperării debitelor
stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, investite cu
formulă executorie

7.

S-au avizat pentru legalitate contracte comerciale de vânzare-cumpărare, de
concesiune, de închiriere, de prestări servicii, de muncă sau de furnizare;

8.

S-au întocmit acte adiţionale la contractele de concesiune care au suferit
modificări.

9.

S-au formulat si redactat puncte de vedere la cererea

celorlalte

compartimente ale instituţiei pentru consiliere juridică si verificare din punctul
de vedere al legalităţii ;
10. S-au avizat pentru legalitate toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii
Consiliului Local;
11. S-au avizat note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;
12. S-au avizat pentru legalitate deciziile emise de Serviciul Rresurse Umane;
13. Juristii din cadrul serviciului au participat in calitate de membri la comisiile
pentru aprobarea vânzării bunurilor imobile din patrimoniul Municipiului
Slozia, de repartizare a locuinţelor ANL şi de soluţionare a contestaţiilor
formulate la lista de repartizare a acestora, dar şi de analiză privind încălcarea
dreptului de acces la informaţţiile de interes public;
14. Gestionarea intocmirii documentatiei necesare in vederea promovarii
actiunilor in instantă.
15. Participarea activă la toate şedinţele Consiliului Local al Municipiului
Slobozia
În considerentul atribuţiilor postului au oferit consultanţă juridică atât
compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al primarului, cît şi direcţiilor cu
personalitate juridică din cadrul Primăriei Mun. Slobozia, (ex. SPAS, SPCLEP, DADP,
SPPC) şi au avizat pentru legalitate toate contractele încheiate atît de compartimentele
din aparatul propriu de specialitate al primarului, cît şi de direcţiile cu personalitate
juridică din cadrul Primăriei Mun. Slobozia, care nu au încadrat consilier juridic.
Compartimentul Administratie Publica Locala, Autoritate Tutelara, prin

personalul de specialitate (consilieri) a desfasurat urmatoarele activitati:
1.

Rapoarte de anchetă psihosociale şi adrese referitoare la exercitarea autorităţii
părinteşti şi stabilirea domiciliului minorilor, la solicitarea instanţei de tutelă şi a
birourilor notarilor publici, anchete psihosociale cu privire la stabilirea
programului de vizitare, stabilire pensie de întreţinere, etc.;

2.

Anchete sociale întocmite cu privire la persoanele adulte care au săvârşit fapte
penale si au solicitat întreruperea executării pedepsei, reabilitare judecătorească,
liberare condiţionată;

3.

Anchete sociale întocmite la solicitarea Serviciului de Medicină Legală în
vederea expertizării psihiatrice pentru minorii care au săvârşit fapte penale,
persoane adulte asupra cărora s-a luat măsura internării medicale, respectiv
solicitări privind încheierea contractelor de întreţinere a persoanelor vârstnice,
potrivit Legii 17/2000;

4.

Anchete sociale privind propunerea curatorului şi instituirea curatelei de către
instanţa de tutelă pe seama persoanelor cu handicap şi a interzişilor, potrivit
Codului civil;

5.

Anchete sociale în vederea acordării indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea
copilului, potrivit OUG. 111/2010;

6.

Dispoziţii şi adrese/referate ce au stat la baza emiterii acestora cu privire la
instituirea curatelei privind minori şi persoane adulte puse sub interdicţie;

7.

Inventare cu bunurile minorilor/interzişilor, efectuate în baza art. 140 din Codul
civil;

8.

Anchete sociale în vederea emiterii ordinului de protecţie, potrivit Legii 217/2003
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

9.

Anchete sociale / adrese efectuate la solicitarea Poliţiei privind minori şi persoane
adulte ce au săvârşit fapte penale;

10. Procese-Verbale de afişare a

Încheierilor de şedinţă privind instituirea curatelei

de către Instanţa de Judecată;
11. Luarea în evidenţă a Citaţiilor/Comunicărilor primite de la Instanţa de judecată;
12. Diverse cereri şi sesizări scrise ce au fost soluţionate potrivit naturii serviciului;

13. Consilierea cetăţenilor cu privire la modificările survenite în urma intrării în
vigoare a noului Cod civil, referitor la instituţia tutelei/curatelei.
In anul 2015 au fost intocmite in total 244 rapoarte de ancheta sociala.

Compartimentul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari a urmarit in
special indeplinirea urmatoarelor atributii in conformitate cu prevederile Legii nr.
230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si
ale HG nr. 1588/2007 privind normele de aplicare ale Legii nr. 230/2007:
 îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari prin consilierea proprietarilor
de apartamente de bloc şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în scopul
înfiinţării asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii;
 îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către
aceasta a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi
instalaţiilor din condominiu;
 întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaţia de
proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a acestora;
 organizarea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, a seminariilor de
instruire pentru preşedinţii şi administratorii de condominiu;
 exercitarea controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor
de proprietari, din oficiu sau la solicitarea unuia sau mai multor membrii ai
asociaţiei de proprietari;
 îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru respectarea de către
acestea a prevederilor Legii nr.230/2007, precum şi a Hotărârii de Guvern
nr.1588/2007;
 soluţionarea reclamaţiilor, petiţiilor primite de la cetăţeni, în termenele şi
condiţiile stabilite de prevederile legale.
Masuri si actiuni desfasurate pentru indeplinirea atributiilor:
1. Prin compartimentul de specialitate s-a acordat consultanţă de specialitate atât
telefonic, cât şi direct la sediul serviciului, către conducerile asociatiilor de proprietari
sau către cetăţeni cu privire la:

- procedura de înfiinţare a asociaţiei de proprietari;
- procedura de convocare a adunarii generale de constituire în asociaţie de proprietari;
- procedura de obtinere a codului de identificare fiscală a asociaţiei de proprietari;
- drepturile şi obligaţiile proprietarilor;
- modificarea aspectului sau destinaţiei proprietăţii comune;
- modificarea destinaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
- adoptarea de hotărâri de către membrii asociaţiei;
- întocmirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;
- procedura de angajare sau suspendare din funcţie a administratorilor de imobil;
- procedura de alegere a preşedintelui, comitetului executiv precum şi a comisiei de
cenzori;
- folosirea proprietăţii comune;
- modul de realizare a lucrărilor de reparaţii asupra proprietăţii comune;
- atribuţiile preşedintelui, administratorului, comitetului executiv şi a comisiei de
cenzori;
- modul de înlocuire a preşedintelui în cazul în care este în imposibilitatea de
a-şiexercita atribuţiile;
- modul de utilizare în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale
clădirii (ancorarea de reclame pe pereţi, suspendarea de stâlpi, pereţi, scări interioare)
- modul de utilizare a veniturilor realizate de asociaţiile de proprietari din activităţi
economice sau alte activităţi (închirieri, reclame, etc);
- modul de repartizare a diferenţelor la apă rece înregistrate între contorul general şi
suma contorilor individuali;
- modul de calcul şi de repartizare a cheltuielilor de întreţinere pentru persoanele care
îşi deşfasoară activitatea în cadrul asociaţiilor de proprietari;
- modul de înregistrare a operaţiunilor în evidenta contabilă a asociaţiilor de
proprietari (conducerea evidentei contabile în partidă simplă);
- modul de întocmire şi completare a registrelor şi alte documente contabile necesare
în contabilitatea asociaţiilor de proprietari
2. Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri în

termenul legal, pentru fiecare petent.
S-au inregistrat 150 de documente in cadrul acestui compartiment, pentru care
s-au formulat si comunicat raspunsuri.
3. Analizarea actelor şi documentelor financiar-contabile ale asociaţiilor de proprietari
din Municipiul Slobozia.
S-au verificat 40 de asociatii de proprietari, urmarindu-se respectarea
legislatiei specifice, precum si disciplina financiara in vederea prevenirii prejudicierii
proprietarilor.
4. Organizarea în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale a întrunirilor speciale
cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari în cadrul carora au fost aduse la
cunoştiinţă informaţii privind:
- posibilitatea asociaţiilor de proprietari de a beneficia de serviciile unor
experţi contabile sau contabile autorizaţi în vederea verificării activităţii financiar
contabile a asociaţiilor de proprietari.
- modificări legislative cu impact asupra activitatii acestora.

Compartimentul Elaborare sş Evidenţă Acte Administrative, a desfăşurat
următoarele activităţi:
 Elaborarea proiectelor de dispoziţii ale Primarului, de hotărâri ale Consiliului
Local, de diverse reglementări interne etc., la popunerea primarului,
viceprimarilor, secretarului municipiului, cu asigurarea respectării legislaţiei în
vigoare;
 Analizarea şi formularea punctelor de vedere, precum şi observaţii şi propuneri
cu privire la proiectele de acte normative iniţiate de autorităţile administraţiei
publice locale;
 Monitorizarea modului de aplicare a dispoziţiilor Primarului;
 Operarea în registrele de evidenţă a actelor administrative (hotărâri şi dspoziţii),
precum şi în registrul electronic de evidenţă a corespondenţei;
 Comunicarea dispoziţiilor Primarului catre beneficiarii acestora, respectiv catre
Prefectul Judetului Ialomita, respectand termenele legale.

În anul 2015 au fost emise 2382 dispoziţii ale Primarului Municipiului
Slobozia.
Serviciul Informatică, prin cele 2 compartimente, a desfăşurat următoarele
activităţi :
Conform atribuțiilor specifice Compartimentului Informatică,
activitatea sa a fost structurată pe trei domenii principale:


Administrarea aplicațiilor software și a bazelor de date aferente



Asigurarea unei bune funcționalități a infrastructurii IT - Hardware (Servere,
Stații de lucru, Rețelistică și Periferice)



Administrarea și actualizarea zilnică a website-ului instituției
Începând cu anul 2012, la nivelul Primăriei, dar și al direcțiilor subordate

ce își au sediul administrativ în aceiași locație cu Primăria, funcționează o serie de
aplicații menite să eficientizele volumul de lucru din cadrul instituției:


Registratură Electronică – Aplicație pentru managementul documentelor, ce
utilizează o bază de date de tip Microsoft SQL



Registrul Agricol – Aplicație pentru managementul activităților din cadrul
compartimentului Registrul Agricol ce utilizează baze de date Micrososft SQL



Registrul Agricol Electronic – Aplicație pentru managementul terenurilor
aflate în Extravilan, în baza legii 17/2014.



LexNet – Aplicație pentru consultarea și tipărirea documentelor oficiale ce
apar în publicația Monitorul Oficial.



Urbanism – Aplicație pentru gestionarea certificatelor de urbanism și a
autorizațiilor de construire.



SICO – Aplicație pentru gestionarea activităților din compartimentele
Patrimoniu, Achiziții și Investiții.



ExpertBugetar – Aplicație pentru eficientizarea volumului de lucru din cadrul
Direcției Economice.



PrimaDEV - Aplicație pentru eficientizarea volumului de lucru din cadrul
Serviciului Achiztii/Investitii.
Aceste aplicații pot fi accesate prin intermediul rețelei locale de date, fiind în

acest fel disponibile oricărui utilizator ce dispune de o stație de lucru de tip PC cu
sistem de operare Windows și o conexiune la rețeaua mai sus amintită.

În prezent sunt înregistrați aproximativ 100 de utilizatori, funcționari publici,
pentru aplicațiile sus menționate.
În acest context, activitatea consilierilor din cadrul compartimentului
Informatică, a vizat păstrarea integrității bazelor de date, efectuarea zilnică a copiilor
de siguranță, actualizarea și administrarea aplicațiilor ce utilizează bazele,
monitorizarea contractelor de service și acordarea de consultație de specialitate.
Pentru păstrarea integrității bazelor de date, s-a procedat sistematic la
actualizarea sistemului de operare ce deservește serverele pe care rulează aplicațiile
sus amintite, verificarea zilnică a stării de funcționare a serverului și scanarea
antivirus a întregii rețele, săptămțânal.
În prezent, serviciul informatic al Primăriei Municipiului Slobozia se află
într-o continuă dezvoltare și adaptare la cerințele unei activități din ce în ce mai
complexe.
Astfel, în anul 2015 pentru totalul de aproximativ 100 de stații de lucru, 7
servere, aproximativ 50 de Switch-uri și aproximativ 500 de metri de cablu UTP, s-au
înregistrat din partea utilizatorilor un număr de aproximativ 170 de sesizări, în
crestere față de anii anteriori.

Rezolvarea acestor sesizări, actualizarea site-ului Web, actualizarea licențelor
antivirus, coordonarea activității de service pentru stațiile de lucru, serverele,
imprimantele locale și cele de rețea cât și monitorizarea sistemului informativ s-au
aflat în responsabilitatea serviciului informatică.
Principalele activitati desfasurate de Compartimentul Relatii cu Publicul in
anul 2015 au fost urmatoarele :
-

Managementul documentelor in cadrul caruia au fost gestionate un numar de
78.185 de documente ; de asemenea, au fost procesate peste 35.000 de
documente, gestionate/procesate peste 10.000 trimiteri postale.

-

Prin intermediul funcţionarilor din cadrul acestui compartiment au fost asistate
şi îndrumate peste 5.000 de persoane pentru rezolvarea diverselor solicitări.

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SLOBOZIA
I.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor are următoarele atribuţii principale:
-

-

-

întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă,
actele de identitate şi cărţile de alegător;
crearea condiţiilor tehnice şi logistice necesare producerii actelor de identitate
şi de stare civilă;
înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi
modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în
condiţiile legii;
întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, în
condiţiile legii;
întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare
civilă, precum şi orice menţiuni operate pe actele de stare civilă şi pe actele de
identitate, în condiţiile legii;
actualizează permanent, utilizează şi valorifică componenta locală/judeţeană a
Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, ce conţine datele de identificare
şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a
serviciului;

-

-

-

-

-

II.

organizarea de instruiri teoretice si practice în mod activ pe noua aplicaţie de
lucru, SNIEP, privind evidenţa persoanelor, pusă la dispoziţie de către
tehnicienii D.E.P.A.B.D., de către toţi lucrătorii de evidenţă, în vederea
însuşirii acestor cunoştinţe;
îmbunătăţeşte înzestrarea la nivelul standardelor prin achiziţionarea şi
modernizarea echipamentelor şi tehnicii specifice, conform normelor şi
dispoziţiilor în vigoare;
furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor,
datele necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a
Persoanelor;
furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice
centrale, judeţene şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de
identificare şi adresa solicitate;
ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
încadrarea cu personal necesar, menţinerea sau creşterea gradului de
operativitate a rezolvări cererilor cetăţenilor;
organizarea de acţiuni cu staţia mobilă, în sprijinul cetăţenilor cu venituri
reduse, netransportabili sau în vârstă.

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR PE ANUL 2015:

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE EVIDENŢĂ:

În perioada analizată, lucrătorii din cadrul Compartimentului de Evidenţă a
Persoanelor au desfăşurat activităţi cuprinzând atât sarcinile prevăzute în planurile
proprii de activităţi cât şi cele primite spre rezolvare de la Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date sau Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa, respectându-se metodologia de lucru, ordinele de linie şi
legislaţia în vigoare.
Activităţile profesionale, raportate la populaţia activă deservită de serviciul nostru
( 103 998 de persoane)( ultima numărătoare coerentă), s-au materializat în
principalii indicatori, după cum urmează:
- persoane luate în evidenţă la naştere: 867;
- persoane luate în evidenţă la dobândire cetăţeniei: 5;
- persoane care au solicitat restabilirea domiciliului: 16;
- acte de identitate eliberate: 10391;

-

cărţi de alegător eliberate: 0.

Din cele 10391 acte de identitate eliberate, 425 reprezintă cărţi de identitate
provizorii şi 9966 cărţi de identitate.
Cele 9966 cărţi de identitate au fost eliberate pentru următoarele motive:
- între 14-18 ani: 980;
- peste 18 ani: 4;
- la expirarea valabilităţii: 7266;
- la schimbarea numelui: 276;
- la redenumire stradă, imobil, schimbare rang localitate: 0;
- la schimbarea domiciliului: 2452;
- în locul celor pierdute: 980;
- în locul celor furate: 15;
- în locul celor deteriorate/distruse: 312;
- procură specială: 115;
- în alte cazuri: 172;
- la reşedinţă: 0.

-

Din totalul celor 425 cărţi de identitate provizorie eliberate:
pentru lipsă dovadă dom. sau lipsă locuinţă: 243;
prin procură specială: 0;
la CRDS cu reşedinţă: 18;
lipsă certificate de stare civilă: 245.

Totodată în anul 2014 nu au mai fost produse şi trimise către structurile
de ordine publică, pentru a fi distribuite cărţi de alegător pentru tinerii care au
împlinit 18 ani pe motiv de suspendare a producerii acestora şi au fost înmânate
cărţi de alegător nedistribuite în trimestrele anterioare, titularilor invitaţi cu acte de
identitate valabile sau au fost anulate în baza eliberării de noi acte de identitate.
În aceeaşi perioadă au fost eliberate cărţi de identitate, corectate situaţii de
înregistrări de persoane în structura Bazei de Date Judeţene, sau înregistrate efectiv
persoane cu domiciliul activ în Baza de Date, care au avut ca motiv sau sub motiv
şi/sau stabilirea sau corecţia adresei de domiciliu, preluarea datelor aflate eronat în
alte Baze de Date Judeţene, ori au fost modificate datele de domiciliu, după cum
urmează unui număr de 8804 înregistrări, ca urmare a renumerotării imobilelor,
schimbării denumirii străzilor, schimbării rangului localităţilor, din care:
- 6672 în aceeaşi localitate,
- 2132 dintr-o localitate în alta,
- 4300 persoane stabilindu-şi domiciliul în mediul rural,
- 4504 în mediul urban.
Din cele 8804 de domicilii schimbate sau modificate din diverse motive,
964 sunt copii sub 14 ani care şi-au schimbat domiciliul împreună cu părinţii

De asemenea, 6464 persoane au avut ca motiv de schimbare sau corectare a
adresei de domiciliu, schimbarea rangului/ denumirii localităţii/ străzii sau
renumerotarea imobilului.
Au fost aplicate, un număr de 1084 vize de reşedinţă din care 506 în aceeaşi
localitate şi 578 dintr-o localitate în alta. Totodată, cu această ocazie şi-au stabilit
reşedinţa cu părinţii şi un număr de 100 de copii sub 14 ani.
În decursul anului 2015 o atenţie deosebită a fost acordată colaborării cu
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, Compartimentul Judeţean de
Administrare a Bazelor de Date Ialomiţa şi Inspectoratul de Poliţie al judeţului
Ialomiţa, respectiv Poliţia Municipiului Slobozia şi Secţiile de Poliţie Orăşeneşti şi
Rurale, cu Consiliile Locale şi Primăriile aflate în sectorul nostru de competenţă, dar
şi din afara acestuia, cu instituţiile Ministerului de Justiţie, cât şi cu alte formaţiuni
de evidenţă a persoanelor în ceea ce priveşte punerea în legalitate a persoanelor
restanţiere aflate în evidenţa informatizată judeţeană, respectiv celor aflate în raza
noastră de competenţă cu carte de identitate şi carte de alegător unde a fost cazul
( pentru persoanele care au avut emis actul de identitate în perioada când se emitea şi
carte de alegător), tipărirea şi distribuirea de invitaţii pentru persoanele cu drept de vot
atât în mediul rural cât şi în mediul urban, sprijinul acordat pentru întocmire listelor
electorale permanente autorităţilor competente ( informări făcute de serviciul nostru în
urma verificărilor, pentru arondarea punctuală), înştiinţări înmânate în urma
verificărilor efectuate la cererea instituţiilor statului şi ale altor organisme, prin
mijloace specifice serviciului nostru, respectiv prin adrese scrise sau telefonic,
însumate după cum urmează:
- din totalul de 145 verificări în teren în decursul anului 2015, la posturile de
poliţie, în ceea ce priveşte lipsa dovezilor adreselor de domiciliului, a actelor
doveditoare cu poză şi a altor situaţii specifice neclare din punct de vedere a
documentelor depuse în care se află persoanele ce doresc eliberarea unui nou
act de identitate, 145 de verificări au fost redactate şi înaintate instituţiilor
abilitate cu rezolvarea acestora, 0 verificări fiind rezolvate, redactate şi
înaintate instituţiilor sau persoanelor petente cu lucrătorii aflaţi în subordinea
DEP Slobozia.
- din totalul de 4607 de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de
identitate în termen legal şi verificate în alte evidenţe decât cele locale
informatizate şi manuale din cadrul direcţiei noastre, respectiv
Compartimentul de Evidenţă şi Compartimentul de Stare Civilă, în general
prin intermediul convorbirilor telefonice, a interogării directe diferitelor baze
de date puse la dispoziţia noastră, dar şi a corespondenţei scrise, sunt
reprezentate după cum urmează:
- 2466 verificări efectuate în Registrul Naţional pentru
Evidenţa Persoanelor, Paşapoarte şi Permise de Conducere,
- 35 verificări efectuate la Serviciul Comunitar de
Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor,

- 1917 verificări la Serviciile de Stare Civilă din
subordinea Consiliilor Locale la nivel naţional,
- 78 verificări la nivelul penitenciarelor,
- 111 de verificări la alte adrese, instituţii şi servicii
aflate în componenta aparatului executiv al statului.
Totodată cu ocazia actualizării listelor electorale permanente în colaborare
cu primăriile arondate serviciului s-au efectuat un număr de 484 verificări în
Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor.
Subliniem faptul că actualizarea Registrului Electoral se face cu personalul
Direcţiei De Evidenţă A Persoanelor Slobozia, respectiv patru funcţionari de
evidenţă, care analizează şi efectuează operaţii de menţinere a datelor de evidenţă a
persoanelor cu drept de vot, la zi, pe baza documentelor primite, actualizează datele
de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot, înscrise în Registrul Electoral,
radierea cetăţenilor, care nu au drept de vot, din diferite motive ( deces, hotărâre
judecătorească), în cel mai scurt timp posibil de la luare la cunoştinţă, fără depăşirea
termenelor prevăzute de lege. Facem menţiunea că aceeaşi funcţionari, desemnaţi prin
decizie, adaugă, modifică sau elimină informaţii privind arondarea cetăţenilor cu drept
de vot la secţiile de votare din raza de competenţă, întocmesc, păstrează şi
actualizează listele electorale, delimitează secţiile de votare, păstrează şi gestionează
materialele de logistică electorală, cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi
asigură buna functionare a infrastructurii tehnice de prelucrare si tipărire a listelor
electorale.
În ce priveşte persoanele restanţiere, din acestea multe nu mai locuiesc la
adresa cu care figurează în baza de date, nesolicitând eliberarea actelor de identitate
cu noul domiciliu, astfel fiind în imposibilitatea de a fi puşi în legalitate de către
formaţiunea noastră, pe motiv că invitaţiile trimise acestora nu ajung la cei vizaţi sau
sunt returnate pe motiv că nu mai locuiesc la adresă sau sunt plecaţi în străinătate,
sunt posibil decedaţi sau încarceraţi, dar cele mai multe cazuri sunt în situaţia
imposibilităţii materiale de a se pune în legalitate cu un nou act de identitate, fapt
pentru care situaţia la nivelul direcţiei noastre este după cum urmează:
La sfârşitul anului 2015 situaţia restanţierilor se prezintă în felul următor:
Din totalul restanţierilor de 2891:
- 532 sunt restanţe la 14 ani: - 346 fiind din anii anteriori,
- 2891 sunt restanţieri majori:- 1509 fiind din anii anteriori.
Referitor la persoanele restanţiere care din diferite motive nu au solicitat
eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege şi înregistrate cu
menţiuni în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, verificate în teren
conform listelor trimise posturilor şi secţiilor de poliţie orăşăneşti şi comunale cu
persoanele restanţiere, au fost identificate un număr de 423 de persoane aflate în raza
noastră de competenţă, care nu se pot prezenta pentru eliberarea unui nou act de

identitate, din următoarele motive:
plecaţi în străinătate: - 106,
plecati în alte localităţi din ţară: -137,
posibil decedaţi: - 8,
reţinuti/arestaţi: - 9,
necunoscuţi la adresa: 151,
urmăriţi: - 10,
alte cazuri: - 12,
din totalul acestora 121 fiind la prima eliberare a actului de identitate, iar 302 fiind cu acte de identitate
expirate la momentul analizei.

În vederea diminuării restanţierilor s-au efectuat sau se au în vedere
următoarele :
- instruiri atât telefonic, verbal cât şi prin adresă, ocazie cu care s-a urmărit,
prin intermediul acestora, instruirea poliţiştilor de ordine publică responsabili pe linie
de evidenţă a persoanelor, a responsabililor cărţilor de imobil din unităţile de cazare
în comun, a pedagogilor responsabili cu internatele liceelor şi a administraţiilor
publice locale comunale de pe raza noastră de competenţă, cu metode eficiente de
reducere a restanţelor la nivelul posturilor de poliţie orăşeneşti şi comunale,
- 1200 invitaţii trimise nominal persoanelor restanţiere, pentru punere în
legalitate, întocmite cât mai explicit din punct de vedere al documentaţiei, pentru o
bună informare a persoanei vizate,
- liste trimise posturilor şi secţiilor de poliţie orăşăneşti şi comunale cu
persoanele restanţiere, actulizate la zi, în vederea diminuării acestora, prin
interacţiunea directă a lucrătorului de poliţie cu persoanelor restanţiere,
- întocmirea unui plan eficient de măsuri, în colaborare cu celelate instituţii
implicate în reducerea numărului de restanţieri, prin recomandarea infiinţării de noi
Servicii Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor la nivel de Primării,
prin îndrumarea cetăţenilor fără acte de identitate, cu acte de identitate expirate sau pe
cale de a expira, către serviciul nostru în vederea punerii în legalitate în termenele
prevăzute de lege cu noi documente de identitate,
- actualizarea Registrului de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative
pentru persoanele restanţiere, cu motivele de neprezentare în vederea eliberării noului
act de identitate în termenul prevăzut de lege, pentru o evidenţiere transparentă şi
corectă a situaţiei reale
- activităţi de mediatizare şi informare a actelor normative prin mijloace de

comunicare cum ar fi radio, televiziune sau presă scrisă de la nivel local şi judeţean, a
termenelor de expirare a actelor de identitate, a condiţiilor şi cazurilor de eliberare a
unui nou act de identitate, a sancţiunilor prevăzute de lege pentru depăşirea
termenelor de valabilitate, domiciliului sau reşedinţei fără forme legale, pierderii
actelor de identitate şi a atenţionării cetăţenilor privind acestea, materializate în
decursul trimestrului cu 45 materiale în media locală.
Împreună şi la solicitarea Spitalului de Urgenţă Judeţean Slobozia s-au
efectuat verificări în baza de date locală şi judeţeană, pentru a putea înregistra nou
născuţi în registrele de naştere sau pentru alte cazuri, respectiv punerea în legalitate cu
act de identitate a persoanelor internate în această instituţie, unui număr de 68
persoane.
Referitor la activitatea de stare civilă apreciem că activităţile desfăşurate au avut
ca principal scop reducerea numărului de persoane restanţiere la eliberări şi
preschimbări acte de identitate în sensul că pentru clarificarea acestor situaţii se
pleacă de la actul de naştere şi a menţiunilor existente pe marginea acestuia, dar şi la
eliberarea unor noi duplicate ale certificatelor de stare civilă de către Compartimentul
de Evidenţă, în acelaşi timp cu eliberarea unui nou act de identitate, în baza
dispoziţiilor legale aflate în vigoare şi a metodologiilor de lucru primite.
Astfel, prin verificări la birourile de stare civilă din localităţile arondate sau cele
din alte localităţi, au fost rezolvate cazurile apărute cu neconcordanţe în actele de
stare civilă, dar şi verificarea stării civile, a persoanelor suspecte de nedeclararea stării
civile corecte, conform documentaţiei cerute prin lege, pentru eliberarea unui nou act
de identitate.
În cadrul activităţii zilnice de ghişeu, nu au fost depistaţi urmăriţi locali sau
urmăriţi generali, nu au fost înregistrate tentative de substituire de persoană, nu au
fost aplicate sancţiuni contravenţionale, iar activitatea de ghişeu, în speţă preluarea
documentelor şi a fişierelor foto aferente s-a desfăşurat cu lucrătorii desemnaţi,
conform programărilor zilnice, în condiţii optime de lucru şi în perioada orelor de
program stabilite la nivel local, fără evenimente speciale înregistrate şi fără a
înregistra nemulţumiri obiective din partea cetăţenilor deserviţi, aceasta
materializându-se în 11437 de cereri de eliberare a unui nou act de identitate şi
aplicare a vizei flotant înregistrate în decursul perioadei analizate, cărţile de
identitate nou produse au fost scrise pe cererile de eliberare a actelor de identitate,
prompt, la venirea acestora de la staţia de producţie, în vederea înmânării titularilor,
respectiv actualizarea bazei de date cu acestea, în urma distribuirii către posesori.
Actualizarea documentelor, primite în regim de ghişeu al evidenţei persoanei,
privind eliberarea unor noi cărţi de identitate titularilor, se face de către toţi lucrătorii
Compartimentului de Evidenţă a Persoanelor, cu respectarea normelor de folosinţă a
echipamentelor de calcul, de imprimare, foto şi a softurilor instalate, în parametri
tehnici şi de timp stabilite prin lege.
490 de cereri în baza Legii 677/2001 au fost primite din partea persoanelor fizice,

juridice, instituţiilor din cadrul aparatului legislativ sau executiv ale statului respectiv
ministere, judecătorii, tribunale, inspectorate, direcţii, servicii din toate sferele de
activitate şi soluţionate în termenele şi condiţiile prevăzute de lege, concretizate în
3683 de verificări individuale, efectuate în RNEP.
Totodată au fost semnalate altor formaţiuni de evidenţă a persoanelor un număr
de 69 elemente specifice, întâlnite în activitatea noastră, în vederea corectării sau
modificării datelor din RJEP, pentru o relatare cât mai bună şi transparentă a RNEP,
cu date privind istoricele de domiciliu, nume, CNP, acte de identitate, loc de naştere,
acte de stare civilă, apărute în urma neconcordanţelor a testelor de coerenţă şi calitate
bază de date.
Totodată menţionăm şi un număr de aproximativ 211 de elemente semnalate
telefonic sau prin alte metode de comunicare, serviciului nostru de către alte Servicii
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor sau Servicii de Stare Civilă, cazuri
identificate şi rezolvate prin corectare, adăugare sau înregistrare a informaţiilor
primite în RJEP Ialomiţa.
Menţionăm că au fost verificate în registrele judeţene sau naţionale de evidenţă
informatizată, 3683 persoane, după cum urmează:
pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor un număr de 227 persoane, în
interesul rezolvării dosarelor de cercetare aflate la nivelul acestui minister,
- pentru M.Ap.N. a fost 0 verificari,
pentru alte ministere au fost 3334 de verificări, respectiv judecătorii şi
tribunale, primării şi alte instituţii,
pentru persoane juridice 19,
pentru persoane fizice 103.
În perioada de referinţă au fost analizate şi rezolvate, sau sunt în curs de
rezolvare, următoarele:
- cererile pentru eliberarea actului de identitate sau de aplicare a vizei de
reşedinţă, primite la ghişeul evidenţa persoanelor, pentru motivele expirare,
pierdere, furt, eliberare pentru prima dată până la 18 ani, eliberare pentru prima
dată după 18 ani, schimbare de domiciliu şi toate celelalte motive prevăzute la art.
19 din OUG 97/2005, prin verificarea documentelor prezentate de titulari,
autentificarea acestora, înregistrarea în registrul de evidenţă a cererilor pentru
eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei, preluării imaginii
solicitanţilor şi verificării în evidenţele serviciului sau în evidenţele specifice
muncii de evidenţă a diferitelor neconcordanţe apărute în procesul de primire a
cererile pentru eliberarea actului de identitate sau de stabilire a reşedinţei,
avizarea acestora de către şeful serviciului, verificarea ulterioară avizării,
conform dispoziţiilor primite, în evidenţele specifice sau după caz la domiciliu,
prelucrarea documentelor anexate prin corectare, completare şi înregistrare a
datelor şi fişierelor foto în registrul judeţean informatizat de evidenţă a
persoanelor, emiterea şi producţia actului de identitate, evidenţierea actului de

identitate nou produs pe cererea pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru
stabilirea reşedinţei, înmânarea acestuia titularului şi actualizarea bazei de date cu
actul nou de identitate emis;
- cazuri de corectări, completări şi înregistrări pe baza de date locală,
de persoane care nu aveau certificate de stare civilă introduse în tabelele de
interogare;
- cazuri de corectări, completări, declinări de competenţă şi înregistrări
pe baza de date judeţeană, de persoane nou născute, recunoscute, căsătorite,
divorţate sau decedate conform comunicărilor de stare civilă primite din teritoriu,
conform metodologiilor în vigoare;
- cazuri de corectări şi completări pe baza de date locală, de persoane
care au în istoric informatii eronate sau lacunare, rezultate în urma
neconcordanţelor din baza de date, a testelor de coerenţă şi calitate bază de date,
aplicate după rularea returului bazei de date;
- cazuri de corectări şi completări pe baza de date judeţeană, apărute în
urma neconcordanţelor din baza de date, a testelor de coerenţă şi calitate bază de
date, cât şi de eliberări noi acte de identitate pe baza invitaţiilor trimise,
persoanelor care au fişierele foto diferite informaţional de baza de date locală;
- cazuri
de corectări, completări şi înregistrări pe baza de date
judeţeană a informaţiilor primite din teritoriu, pe linie de evidenţă a persoanelor,
apărute în urma neconcordanţelor din baza de date naţională în raport cu bazele
de date judeţene, a testelor de coerenţă şi calitate bază de date;
- cazuri
de corectări, completări sau înregistrări pe baza de date
judeţeană a informaţiilor primite din teritoriu, pe linie de evidenţă a persoanelor,
primite prin adresă de la judecătorii şi tribunale privind persoanele care au
interzise anumite drepturi conform Codului Penal, cu menţiuni operative în urma
sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile primite;
- anularea şi distrugerea actelor de identitate ale persoanelor decedate sau
persoanelor care le-au pierdut, deteriorat, expirat, schimbat domiciliul ş.a.m.d.,
prin ardere, pe bază de proces verbal;
- furnizarea datelor cu caracter personal, solicitate de către persoanele
fizice sau juridice, a diverselor ministere şi instituţii ale statului, se fac prin
înregistrarea şi soluţionarea acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr.
677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
- continua verificare şi întreţinere a depozitului de arhivă de evidenţă
manuală, organizată alfabetic separat pe sexe şi mediile de provenienţă a
cetăţenilor ( urban, rural), în fişetele metalice;
- arhivarea cererilor de eliberare act de identitate şi reşedinţă, soluţionate,
a adreselor primite şi rezolvate, a comunicărilor înaintate către instituţia noastră şi
operate în evidenţe manuale şi automate, a radiogramelor, dispoziţii, normelor,
instrucţiunilor, ordinelor, actelor normative intrate în vigoare, monitoarelor
oficiale, şamd, luate la cunoştinţă şi însuşite de către personalul instituţiei;
- întreţinerea şi completarea avizierului în mod corespunzător cu toate

informaţiile necesare cetăţenilor, cu privire la actele de identitate, programul de
lucru, telefoane şi adrese utile;
- verificări în evidenţele proprii a situaţiei eliberării cărţilor de identitate şi
de alegător nedistribuite în perioadele anterioare, înaintarea invitaţiilor de ridicare
a acestora de către titulari precum şi eliberarea lor.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE STARE CIVILĂ:

În cadrul compartimentului, atribuţiile de stare civilă sunt îndeplinite de către 5
ofiţeri de stare civilă, care au obligaţia de a întocmi acte de stare civilă pentru
cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistrează, la cerere, actele
sau faptele de stare civilă ale cetăţenilor străini care au domiciliul sau se află temporar
pe teritoriul României.
În perioada analizată au fost înregistrate un număr total de 2022 acte de stare
civilă şi anume:
- 1152 acte de naştere, din care: - 6 adopţii naţionale;
- 3 înregistrări tardive;
- 53 transcrieri;
- 290 acte de căsătorie, din care: - 6 transcrieri;
- 7 casătorii mixte;
- 580 acte de deces, din care:

- 0

transcrieri.

Au fost eliberate la întocmirea actelor curente sau la cerere, un număr de 3894
certificate de stare civilă şi anume: 2717 certificate de naştere, 434 certificate de
căsătorie, 743 certificate de deces şi suplimentar 15 extrase multilingve.
Totodată, în totalul de 3894 certificate de stare civilă, au

fost eliberate la

intervenţia altor primării, un număr de 241 certificate de stare civilă şi anume: 185
certificate de naştere, 35 certificate de căsătorie şi 21 certificate de deces.
În condiţiile legii, ofiţerii de stare civilă înscriu pe marginea actelor de stare civilă
aflate în păstrare şi trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere în registru exemplar
I sau II, după caz. Astfel, în perioada analizată au fost operate:
- 47 sentinţe de divorţ;
1 sentinţă de tăgadă a paternităţii;
0 rectificare acte de stare civilă;
- 12 sentinţe stabilire filiaţie;
- 61 sentinţe/declaraţie de încuviinţarea purtării numelui.
În aceeaşi perioadă analizată, au fost aprobate şi înscrise în actele de stare civilă:
- 43 declaraţii de recunoaştere a paternităţii ulterioare înregistrării
naşterii;
- 5 decizii de schimbarea a numelui de familie şi/sau a prenumelui
pe cale administrativă;
- 29 cereri de divorţ înregistrate, din care:
- 21 certificate de divorţ eliberate;
- 3 cerere de divorţ clasate ( renunţare);
- 5 cereri de divorţ în curs de soluţionare.
În total, pentru actele înregistrate la Direcţia de Evidenţa a Persoanelor Slobozia
au fost întocmite şi operate în act exemplar I, un număr de 3041 menţiuni, iar pentru
actele întocmite la alte autoritaţi locale au fost trimise un număr de 679 menţiuni.
Totodată, în anul 2015 au fost operate, cu avizul DEPABD, 8 menţiuni primite
din străinătate.
Raportat la aceeaşi perioadă, au fost întocmite 397 sesizări pentru deschiderea
procedurii succesorale.
Conform prevederilor Hotarârii 495/1997, Biroul de Stare Civilă, prin persoana
desemnată, a eliberat sau completat persoanelor îndreptăţite un nr. de 647 livrete de
familie.
De asemenea, s-au întocmit un nr. de 60 dosare privind formularul E 401 (partea
B) pentru componenţa familiei, în vederea acordării prestaţiilor familiale, conform
prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971.
Analizând activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului de stare civilă, se
constată că nu există restanţe atât la înregistrarea şi eliberarea actelor cât şi la operarea
menţiunilor; de asemenea, toate adresele primite de la organele de stat, persoane
juridice şi persoane fizice au fost rezolvate în termenele prevăzute de legislaţia aflată
în vigoare, nu au fost înregistrate reclamaţii din partea cetăţenilor şi nici încălcări de
acte normative care ne reglementează activitatea.
În ceea ce priveşte evaluarea performanţelor funcţionarilor publici din
cadrul instituţiei noastre, nu a fost înregistrate încălcări a dispoziţiilor
metodologice pe parcursul anului 2015, situaţia fiind aceeaşi până în prezent.
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Conform principalelor atributii Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
desfasoara actiuni de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta la toate
tipurile de riscuri in colaborare cu serviciile profesioniste.De asemenea pune in
aplicare masurile dispuse de Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
si colaboreaza cu toate structurile locale, judetene sau nationale din domeniul
situatiilor de urgenta pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut si
desfasurarea unor interventii operative si eficiente. Astfel principalele situatii de
urgenta cu care s-a confruntat Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta in
perioada la care facem referire in prezentul raport, 01.01.2015 – 31.12.2015 au fost :
- conditiile meteorologice din sezonul rece, in acest an municipiul Slobozia fiind
afectat de precipitatii abundente, care au necesitat o atentie deosebita si interventie
operativa pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative asupra locuitorilor
municipiului Slobozia, s-a intervenit conform Planului de masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece; cu
sprijinul directorilor liceelor din oras am asigurat cazarea la internate a cetatenilor
surprinsi de inchiderea circulatiei pe drumurile publice; (acestora, prin grija
angajatilor S.P.A.S. le-au fost distribuite hrana si ceai cald).S-a organizat, impreuna
cu Politia Locala si Serviciul Public de Asistenta Sociala depistarea persoanelor fara
adapost si conducerea acestora la locurile de primire amenajate, evitandu-se astfel
problemele posibile(degeraturi, decese) datorate temperaturilor extreme(ger)
-tot din cauza precipitatiilor abundente si a temperaturilor extrem de scazute cu care

ne-am confruntat in perioada la care facem referire, conform avertizarilor si
atentionarilor hidrologice prin care eram anuntati de unele riscuri pe raul Ialomita in
sectorul de competenta (curgeri frecvente de naboi, poduri de gheata, blocaje de
gheturi) s-a executat urmarirea operativa a evolutiei acestor fenomene concomitent cu
mentinerea permanenta a legaturii cu Sistemul de Gospodarire a Apelor (S.G.A.)
Ialomita in scopul unei actiuni eficiente pentru inlaturarea eventualelor situatii care ar
fi periclitat siguranta cetatenilor.

-conditiile meteorologice din sezonul cald- si in acest an Municipiul Slobozia
confruntandu-se cu temperaturi peste medie, fapt ce punea in pericol sanatatea
populatiei. Pentru a inlatura aceste posibile efecte membrii compartimentului au
instalat puncte de prim ajutor in municipiu, si, in colaborare cu angajatii Serviciului
Public de Asistenta Sociala au oferit cetatenilor care au solicitat consultatie medicala,
apa si informatii pentru a trece cu bine peste problemele ridicate de temperaturile
extreme(canicula) .

-tot din cauza conditiilor meteorologice din sezonul cald, membrii S.V.S.U. au
participat alaturi de serviciile de urgenta profesioniste la evacuarea apelor rezultate
din furtunile ce s-au abatut asupra municipiului (cartierul Bora, str. Independentei, str.
Ianache, str. Plevnei, str. N. Balcescu, Bazarul Municipal, cartierul de tineret), precum
si la evacuarea crengilor si copacilor doborati pe caile pietonale si rutiere.
În această perioadă, la dispozitia Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgentă a fost convocat de cîte ori a fost nevoie Comitetul Local pentru Situatii de
Urgenţă al Municipiului Slobozia pentru analizarea situaţiilor de urgenţă apărute şi
luarea măsurilor pentru înlăturarea acestora.
Pe linia colaborarii cu celelalte structuri locale:
În vederea întocmirii Planului Comitetului Judeţean pentru asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă pe anul 2015
am înaintat către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru
Situatii de Urgenta Ialomita, Planul Comitetului Local de asigurare cu resurse umane,
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe anul 2015.
Pentru intocmirea analizei privind utilizarea resurselor materiale si financiare a
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita am inaintat la Secretariatul
Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita situatia
cheltuielilor efectuate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Slobozia pe anul
2014 pentru asigurarea functiilor de sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta la
nivelul judetului Ialomita conform HGR 2288/2004.
Conform Planului Judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteo

periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice, pentru actualizarea situatiei cu
mijloace de interventie asigurate de operatorii economici si institutiile publice, am
transmis catre Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru
Situatii de Urgenta Ialomita situatia cu mijloacele de interventie asigurate de
operatorii economici si institutiile publice din Municipiul Slobozia care pot fi puse la
dispozitia Comitetului Judetean pentru Situatii
de Urgenta, conditionat de
rezolvarea situatiilor de urgenta ale Municipiului Slobozia.
Am participat la convocarile de pregatire organizate trimestrial de I.S.U.Ialomita ;
Pe linia Pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare, am
reactualizat Carnetul de mobilizare si Cererile de mobilizare la locul de munca a
personalului primariei Slobozia ;
De asemenea membrii S.V.S.U. Slobozia au participat, la solicitarea serviciilor
profesioniste de urgenta (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Barbu Catargiu” al
judetului Ialomita) la localizarea si stingerea unor incendii de vegetatie uscata in zona
de competenta respectiv imprejurimile cartierelor Slobozia Noua, Bora, precum si la
localizarea si stingerea altor incendii izbucnite la locuintele cetatenilor si la spatii
comerciale.
Pe linia informarii populatiei privind riscurile la care se expune, in colaborare cu
I.S.U. “Barbu Catargiu” al judetului Ialomita, am participat la campaniile “F.O.C” –
Flacarile Omoara Copii si “R.I.S.C.” – Renunta! Improvizatiile Sunt Catastrofale –
prin distribuirea de materiale informative catre populatie.
Tot in aceasta perioada s-a actionat, la solicitarea asociatiilor de proprietari la
evacuarea apelor acumulate la subsolurile blocurilor de locuinte.
În aceasta perioada conform atributiunilor de serviciu angajatii
Compartimentului Protectie Civila si SVSU si-au intocmit documentele prevazute,
s-au executat operatiunile de service la aparatura de instiintare – alarmare conform
planificarii si, conform Planului de pregatire pe anul 2015 si-au continuat pregatirea
profesionala, prin studiul legislatiei si participarea la cursuri de instruire,
perfectionare.
De asemenea, s-a efectuat instruirea lunară şi trimestrială a angajaţilor Primăriei
Slobozia în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, conform tematicii aprobată de angajator.
În cursul anului 2015 nu s-au înregistrat accidente de muncă sau îmbolnăviri
profesionale, organizarea activităţii de prevenire şi protectie realizându-se în
conformitate cu dispozitiile Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si H.G.
1425/2006 (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 329/2006) – cu
modificarile si completarile ulterioare.
Totusi, în luna februarie a anului 2015 ne-am confruntat cu o problema deosebita,
respectiv decesul unui angajat la locul de munca. In urma cercetarilor efectuate de

Politie si Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomita dosarul a fost închis fără
sancţiuni .

Instruirea personalului a fost efectuata potrivit regulamentului de organizare a
activitatii de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul Primariei
Municipiului Slobozia – Aparatul de specialitate al primarului, avand la baza
tematicile de instruire intocmite de lucratorul desemnat, aprobate de angajator.
Comitetul de securitate si sanatate in munca s-a intrunit in sedinte trimestriale
dezbatand si rezolvand diverse aspecte legate de activitatile de prevenire si protectie.
De asemenea, avand in vedere prevederile Legii 319/2006 si H.G. 355/2007 – privind
supravegherea sanatatii lucratorilor - s-a efectuat controlul medical de medicina
muncii, acest serviciu fiind prestat pentru toti angajatii . Totodata, pentru prevenirea
imbolnavirilor pe perioada sezonului rece s-a efectuat vaccinarea antigripala a
lucratorilor. Au fost achizitionate materiale necesare acordarii primului – ajutor (truse
medicale, kit-uri de inlocuire a truselor medicale deja existente). Persoanele
desemnate cu acordarea primului ajutor au urmat cursuri de instruire organizate de
Societatea Nationala de Cruce Rosie – Filiala Ialomita. S-au procurat si s-au distribuit
materiale igienico-sanitare necesare lucratorilor.
Au fost luate măsuri în ceea ce priveste intretinerea, verificarea si exploatarea
corespunzatoare a centralelor termice aflate in administrarea Primariei Municipiului
Slobozia precum si verificarea P.R.A.M, de catre societati comerciale autorizate in
domeniu.
In conformitate cu prevederile H.G. 1146/2006 privind utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca, muncitorul calificat din cadrul
Compartimentului Secretariat, protocol, activitati gospodaresti, a urmat un program de
reautorizare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca pentru activitatile
specifice meseriei de electrician de intretinere, in cadrul unui operator economic
abilitat.
Lucrătorii îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă bune, birourile fiind dotate
cu instalaţii de încălzire corespunzatoare şi instalaţii de climatizare şi ventilaţie.
Pleâand de la premisa că resursa umană este un bun de preţ, vom continua
monitorizarea gradului de siguranta a angajatilor dispunand masuri de remediere ori
de cate ori va fi cazul. De asemenea vom avea în vedere alocarea din buget a sumelor
necesare sustinerii masurilor de prevenire si protectie.
Pentru buna desfăşurare a activitatilor pe şantierele temporare si mobile de investitii
ale primariei municipiului Slobozia ( conform H.G.R. nr. 300/2006 )s-a continuat
contractul de coordonare in materie de securitate si sanatate in munca pe durata
realizarii lucrarilor de investitii pe santierul Modernizare Piata Revolutiei din
Slobozia.
Pe linie de personal, în anul 2015 a fost scos la concurs si s-a ocupat postul de
Inspector de Protecţie Civilă.

Totodată, în anul 2015 s-a reuşit achiziţionarea unui autoturism pentru deplasarea
membrilor compartimentului la activitatile specifice de prevenire şi intervenţie în
cazul situaţiilor de urgentă sau dezastrelor.

